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врста наручиоца:  8411- делатност државних органа  
 
На основу члана 116 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 68/2015)  

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 
18000 Ниш, Париске комуне бб 

 објављује: 
      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о закљученим  уговорима 

 
          У отвореном  поступку јавне набавке. бр. 04/1-1-2019 предмет набавке: радови на урбано 
партерном уређењу на територији ГО Медијана   – ( ОРН: 45000000 – Грађевински радови ), за  
Партију 1:: Степенице  додељен  је  уговор понуђачу: 
 
         ИЦ «Кика градња» доо  Бреница,  мат бр.21161195, пиб 109319809  
         Критеријум за додeлу уговора: економски најповољнија понуда 
         Решење о додели уговора донето је 17.05.2019. године 
         Број уговора: 031-2- 482-2019/01 
         Датум закључења уговора:  22.05. 2019. године 
         Вредност уговора је   1.682.514 динара без пдв-а, односно 2.019.016  динара са пдв-ом. 
         Уговор важи до коначне реализације посла.. 
         Укупан број примљених понуда за Партију 1: 1 ( једна ) 
Највиша понуђена цена 1.682.514   дин.без пдв-, 2.019.016    дин.са  пдв-ом 
Најнижа понуђаена цена 1.682.514 дин. без пдв-а , 2.019.016   дин.са пдв-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 1.682.514 дин. без пдв-а, 2.019.016 дин. са пдв-ом  
Најнижа понуђаена цена прихватљивих понуда 1.682.514 дин.без пдв-а  2.019.016 дин. са пдв-ом  
Околности које представљају основ за измену уговора: /. 
 
          У отвореном  поступку јавне набавке. бр. 04/1-1-2019 предмет набавке: радови на урбано 
партерном уређењу на територији ГО Медијана   – ( ОРН: 45000000 – Грађевински радови ), за  
Партију 2:: Ограда  додељен  је  уговор понуђачу: 
 
        «Вектор» Ниш,  мат бр.60625719, пиб 104941586         
         Критеријум за додeлу уговора: економски најповољнија понуда 
         Решење о додели уговора донето је 17.05.2019. године 
         Датум закључења уговора:  22.05. 2019. године 
         Број уговора: 031-2-483-2019/01 
         Вредност уговора је   799.904,27  динара без пдв-а, односно 959.885,12  динара са пдв-ом. 
         Уговор важи до коначне реализације посла. 
         Укупан број примљених понуда за Партију 2 :1  (једна). 
Највиша понуђена цена 799.904,27  дин.без пдв-, 959.885,12    дин.са  пдв-ом. 
Најнижа понуђаена цена 799.904,27    дин. без пдв-а , 959.885,12  дин.са пдв-ом. 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 799.904,27    дин. без пдв-а, 959.885,12 дин. са 
пдв-ом.  
Најнижа понуђаена цена прихватљивих понуда 799.904 ,27 дин. без пдв-а  959.885,12 дин. са пдв-
ом.  
Околности које представљају основ за измену уговора: /. 
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          У отвореном  поступку јавне набавке. бр. 04/1-1-2019 предмет набавке: радови на урбано 
партерном уређењу на територији ГО Медијана   – ( ОРН: 45000000 – Грађевински радови ), за  
Партију 3:: Систем поливања кап по кап  додељен  је  уговор понуђачу: 
  
         «Милан Николић ПР» Малошиште,  мат бр.64927949, пиб 110623839           
         Критеријум за додeлу уговора: економски најповољнија понуда 
         Решење о додели уговора донето је 17.05.2019. године 
         Датум закључења уговора:  22.05. 2019. године 
         Број уговора: 031-2-484-2019/01 
         Вредност уговора је   995.760  динара без пдв-а, понуђач није у систему пдв-а. 
         Уговор важи до коналне реализације посла. 
         Укупан број примљених понуда за Партију 3:1  (једна). 
Највиша понуђена цена 995.760 дин.без пдв-а, 995.760 дин.са  пдв-ом. 
Најнижа понуђаена цена 995.760  дин. без пдв-а , 995.760  дин.са пдв-ом. 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 995.760 дин. без пдв-а, 995.760 дин. са пдв-ом.  
Најнижа понуђаена цена прихватљивих понуда 995.760 дин. Без пдв-а  995.760 дин. са пдв-ом.  
Околности које представљају основ за измену уговора: /. 
 
Датум   23.05.2019. године 
 
 

                   Управа Градске општине         
                                Медијана 


