
                                                                                                     

 

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 закљученом уговору 

 
Наручилац: Градска општина Медијана   
Ул. Париске комуне бб, Ниш 
Интернет страница: www.medijana.rs 
Врста наручиоца:  Локална самоуправа, шифра делатности 8411 
Опис предмета набавке: Услуге - услуге поправке и одржавања возила, за потребе Градске 
општине Медијана 
ОРН: 50110000 - услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 
 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/3-15-2019 предмет набавке: услуге 
поправке и одржавања возила: 

за партију 1 
 

додељен је уговор понуђачу „Ауточачак Промет“ Ниш, ул. Византијски булевар ББ, Ниш, 
МБ 21241504, ПИБ 109780192, као најповољнијем понуђачу, број понуде 15 од дана 
01.04.2019. године, заведена је код наручиоца под бројем 04-1-99/2019-02 дана 04.04.2019. 
године. 
Број уговора: 031-2-392/2019-01 
Датум закључења уговора: 09.04.2019. године 
Вредност уговора 183.553,06 динара без ПДВ-а, односно 220.263,67 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 1 (једна)  
Највиша понуђена цена 183.553,06 динара без ПДВ-а, односно 220.263,67 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 183.553,06 динара без ПДВ-а, односно 220.263,67 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 183.553,06 динара без ПДВ-а, односно 
220.263,67 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 183.553,06 динара без ПДВ-а, односно 
220.263,67 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 08.04.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године. 
 

за партију 3 
 

додељен је уговор понуђачу „CAR BOX“ ДОО Ниш, број понуде 01/04/19 од дана 
03.04.2019. године, заведена је код наручиоца под бројем 04-1-102/2019-02 дана 05.04.2019. 
године. 
Број уговора: 031-2-393/2019-01 
Датум закључења уговора: 09.04.2019. године 
Вредност уговора 207.907,72 динара без ПДВ-а, односно 249.489,26 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 1 (једна)  
Највиша понуђена цена 207.907,72 динара без ПДВ-а, односно 249.489,26 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 

http://www.medijana.es/


Најнижа понуђена цена 207.907,72 динара без ПДВ-а, односно 249.489,26 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 207.907,72 динара без ПДВ-а, односно 
249.489,26 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 207.907,72 динара без ПДВ-а, односно 
249.489,26 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 08.04.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године. 
 
Датум: 19.04.2019. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


