
                                                                                                      

 

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 – угоститељске услуге, за потребе Градске општине Медијана 
ОРН: 5531000 – Услуге у ресторанима 
 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/3-4-2020, предмет набавке: Услуге – 
угоститељске услуге, додељени су уговори: 

 
За партију 1: Ресторан интернационалне кухиње понуђачу Угоститељска радња 

„Стамболијски“ Ниш, ул. Николе Пашића бр. 36, 18000 Ниш, МБ 64382209, ПИБ 109722000, као 
најповољнијем понуђачу,  понуда је заведена код наручиоца под бројем 04-1-17/2020-03 дана 
30.01.2020. године. 
 
Број уговора: 031-2-132/2020-01 
Датум закључења уговора: 14.02.2020. године 
Вредност уговора: јединична цена без ПДВ-а 4.880,00 динара, односно 5.856,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Најнижа понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 4.880,00 динара, односно 5.856,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом  
Највиша понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 5.083,33 динара, односно 6.100,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом  
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 4.880,00 динара, 
односно 5.856,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 5.083,33 динара, 
односно 6.100,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 07.02.2020. године. 
 

За партију 2: Ресторан националне и традиционалне кухиње понуђачу Угоститељска 
радња „Бисер“ Ниш, ул. Косте Стаменковића бр. 1, 18000 Ниш, МБ 54411642, ПИБ 100690654, 
као најповољнијем понуђачу,  понуда је заведена код наручиоца под бројем 04-1-15/2020-03 
дана 29.01.2020. године. 
 
Број уговора: 031-2-133/2020-01 
Датум закључења уговора: 14.02.2020. године 
Вредност уговора: јединична цена без ПДВ-а 13.225,00 динара, односно 15.880,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Најнижа понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 13.225,00 динара, односно 15.880,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом  

http://www.medijana.es/


 
 
Највиша понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 14.015,00 динара, односно 16.818,00 
динара са урачунатим ПДВ-ом  
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 13.225,00 динара, 
односно 15.880,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 14.015,00 динара, 
односно 16.818,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 07.02.2020. године. 
 

За партију 3: Кетеринг понуђачу Привредно друштво „Restaurant Pleasure“ доо Ниш, ул. 
Девете бригаде бр. 27, 18000 Ниш, МБ 21212687, ПИБ 109623786, као најповољнијем 
понуђачу,  понуда је заведена код наручиоца под бројем 04-1-11/2020-03 дана 27.01.2020. 
године. 
 
Број уговора: 031-2-134/2020-01 
Датум закључења уговора: 14.02.2020. године 
Вредност уговора: јединична цена без ПДВ-а 3.275,00 динара, односно 3.930,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Најнижа понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 3.275,00 динара, односно 3.930,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом  
Највиша понуђена цена: јединична цена без ПДВ-а 5.425,00 динара, односно 6.510,00 динара 
са урачунатим ПДВ-ом  
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 3.275,00 динара, 
односно 3.930,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда: јединична цена без ПДВ-а 5.425,00 динара, 
односно 6.510,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 07.02.2020. године. 
 
 
Датум: 19.02.2020. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


