
                                                                                                     

 

 

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 фиксне телефоније, за потребе Градске општине Медијана 
ОРН: 64211000 – Услуге јавне телефоније. 
 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/3-23-2019 предмет набавке: услуге - 
услуге фиксне телефоније,  додељен  је  уговор понуђачу „Телеком Србија“ АД Београд, ул. 
Таковска бр. 2, ПИБ 100002887, МБ 17162543 - као  најповољнијем понуђачу. 
 
Број уговора: 031-2-860/2019-01 
Датум закључења уговора: 05.09.2019. године 
Вредност уговора не сме прећи износ од 1.274.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.530.000,00 
динара са урачунатим ПДВ-ом, и то по годинама:  
- 608.300,00 динара без ПДВ-а, 730.000,00 динара са ПДВ-ом за 2019. годину и  
- 666.600,00 динара без ПДВ-а, 800.000,00 динара са ПДВ-ом за 2020. годину. 
 
Број примљених понуда: 1 (једна) - понуђач „Телеком Србија“ АД Београд, ул. Таковска бр. 2, 
ПИБ 100002887, МБ 17162543, број понуде 385130/1-2019 од дана 26.08.2019. године, 
заведене код Наручиоца под бројем 04-1-162/2019-02 дана 29.08.2019. године. 
 

Редни 
број 

Врста услуге Цена по јединици 

без пдв-а са пдв-ом 

1. Цена месечне претплате, за Транк (8/24) –  
укупно 
 

472,50 567,00 

2. Цена минута у националном саобраћају у 
фиксној телефонији, за Транк (8/24) – укупно 

0,01 0,01 

3. Цена минута у националном саобраћају 
према мобилним оператерима, за Транк 
(8/24) – укупно 

4,00 4,80 

4. Цена месечне претплате, за ISDN BRI (2) –  
укупно 

525,00 630,00 

5. Цена минута у националном саобраћају у 
фиксној телефонији, за ISDN BRI (2) – укупно 

0,01 0,01 

6. Цена минута у националном саобраћају 
према мобилним оператерима, за ISDN BRI 
(2) – укупно 

4,00 4,80 

7. Цена месечне претплате, за телефонске 
линије (6) –  укупно 

525,00 630,00 

http://www.medijana.es/


8. Цена минута у националном саобраћају у 
фиксној телефонији, за телефонске линије (6) 
– укупно 

0,01 0,01 

9. Цена минута у националном саобраћају 
према мобилним оператерима, за 
телефонске линије (6) – укупно 

4,00 4,80 

УКУПНО: 1.534,53 1.841,44 

 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 02.09.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је 2 године од дана закључења уговора, односно до 
утрошка наведеног износа. 
 
Датум: 20.09.2019. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


