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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 одржавања аутомобила, за потребе  Градске општине 
Медијана.  , ОРН: 50110000 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће 
опреме 

          У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-2-2018 предмет набавке: услуге 
одржавања службених аутомобила, 

додељени   су    уговори: 
 

ЗА  ПАРТИЈУ 1 Одржавање возила марке Škoda Superb 1 путничко возило 

 
понуђачу «АутоЧачак промет» ПЈ Ниш улВизантијски булевар бб , мат. бр. 21241504, Пиб 
109780192  као  најповољнијем понуђачу,  број понуде 7/2018 ., заведена код наручиоца под 
бр. 04-1/41-2018/02 дана 12.02.2018. године. 
Број уговора: 031-2/152-2018/01 
Датум закључења уговора: 23.02.2018. године 
Вредност уговора 152.042,25 динара без пдв-а, односно 182.450,73 динара са пдв-ом 
Број примљених понуда: 1 ( једна) 
Највиша понуђена цена 152.042,25 динара без пдв-а, односно 69.476,38 динара са пдв-ом 
Најнижа понуђаена цена 152.042,25 динара без пдв-а, односно 69.476,38 динара са пдв-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 152.042,25 динара без пдв-а, односно 182.450,73 
динара са пдв-ом 
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда 152.042,25 динара без пдв-а, односно 
182.450,73  динара са пдв-ом 
Околности које представљају основ за измену уговора: нема 
 
 

 
 

ЗА ПАРТИЈУ 4 
 
 
 

Одржавање возила марке Škoda Octavia Elegance 1 путничко 
возило 

 Одржавање возила марке Opel Astra 1 путничко возило 
Одржавање возила марке Mercedes Vito 1 комби возило  

Одржавање возила марке Fiat Ducato 1 комби возило 
Одржавање возила марке Zastava 2 путничка возила 

Одржавање возила марке Zastava Iveko - kombi 
30.10HKK30.10HNKPK NEW 1 комби возило 

 
понуђачу «Touring Europa» доо ул. Шуматовачка 32, мат. бр. 06838448, Пиб 100336082 као  
најповољнијем понуђачу,  број понуде 1002-1/18 од 10.02.2018.године, заведена код наручиоца 
под бр. 04-1/40-2018/02 дана 12.02.2018. године. 
Број уговора: 031-2/153-2018/01 

http://www.medijana.es/
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Датум закључења уговора: 23.02.2018. године 
Вредност уговора 222.505,00 динара без пдв-а, односно 267.006,00 динара са пдв-ом 
 
Број примљених понуда: 2 ( две ) 
Највиша понуђена цена 408.260,00 динара без пдв-а, односно 489.902,00 динара са пдв-ом 
Најнижа понуђаена цена 222.505,00 динара без пдв-а, односно 267.006,00  динара са пдв-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 222.505,00  динара без пдв-а, односно 
267.006,00 динара са пдв-ом 
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда 408.260,00 динара без пдв-а, односно 
489.912,00 динара са пдв-ом 
Околности које представљају основ за измену уговора: нема 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповоњнија понуда 

Решење о додели уговора  донето је 13.02.2018.године 
Период важења закључених уговора је до краја буџетске 2018. године. 

 
Датум: 27.02.2018. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


