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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 телекомуникација – мобилна телефонија,  
Ознака из општег речника набавки - 64212000 – услуге мобилне телефоније 
 
          У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-12-2018 предмет набавке: услуге 
мобилне телефонија додељен  је  уговор:понуђачу  предузећу за телекомуникације Телеком 
Србија, а.д. Београд  мат. бр. 17162543  ПИБ 100002887 , ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд  
као  најповољнијем понуђачу. 
 
Број уговора: 031-2/456-2018/01 
Датум закључења уговора: 25.05.2018. године 
Вредност уговора 1.666.600 динара без пдв-а, односно 2.000.000 динара са урачунатим  пдв-
ом 
Број примљених понуда: 2 ( две). 
 
Највиша понуђена цена  
 

Редни 
број 

Врста услуге Цена по јединици 

без пдв-а ца пдв-ом 

1. Рауговор ка мрежи понуђача, ван групе 
наручиоца у минутима 

7,0000 8,4000 

2. Разговор ка другим националним 
оператерима у минутима 

0,0000 0,0000 

3. Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, 
у минутима 

0,0000 0,0000 

4. СМС поруке 0,0000 0,0000 

 
Најнижа понуђаена цена  

 

Редни 
број 

Врста услуге Цена по јединици 

без пдв-а ца пдв-ом 

1. Рауговор ка мрежи понуђача, ван групе 
наручиоца у минутима 

0,0000 0,0000 

2. Разговор ка другим националним 
оператерима у минутима 

0,0000 0,0000 

3. Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, 
у минутима 

0,0000 0,0000 

4. СМС поруке 0,0000 0,0000 

http://www.medijana.es/
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Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда  
 

Редни 
број 

Врста услуге Цена по јединици 

без пдв-а ца пдв-ом 

1. Рауговор ка мрежи понуђача, ван групе 
наручиоца у минутима 

0,0000 0,0000 

2. Разговор ка другим националним 
оператерима у минутима 

0,0000 0,0000 

3. Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, 
у минутима 

0,0000 0,0000 

4. СМС поруке 0,0000 0,0000 

 
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда  
 

Редни 
број 

Врста услуге Цена по јединици 

без пдв-а ца пдв-ом 

1. Рауговор ка мрежи понуђача, ван групе 
наручиоца у минутима 

7,0000 8,4000 

2. Разговор ка другим националним 
оператерима у минутима 

0,0000 0,0000 

3. Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, 
у минутима 

0,0000 0,0000 

4. СМС поруке 0,0000 0,0000 

 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповоњнија понуда 
Решење о додели уговора бр. 031-2/409-2018/01   донето је 14. 05.2018.године 
Период важења закљученог уговора је две године од дана потписивања уговора. 
 
Датум: 06.06.2018. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


