
                                                                                                     

 

 

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: добра -  стручна литература, за потребе Градске општине Медијана 
ОРН: 22200000 новине, ревије, периодичне публикације и часописи. 
 

У поступку преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда . бр. 
ППБОП-04/3-12-2019 предмет набавке: добра - стручна литература,  додељен  је  уговор 
понуђачу по партијама:  Партија 1 – понуђачу Завод за унапређење пословања ул. 
Устаничка бр. 64/XIV за часопис “Саветник за буџетски систем”. 
Број уговора: 031-2-380/2019-01 
Датум закључења уговора: 05.04.2019. године 
Вредност уговора 54.000,00 динара без ПДВ-а, односно 59.400,00 динара са урачунатим ПДВ-
ом 
 
Број примљених понуда: 1 (једна)  
 
Највиша понуђена цена 54.000,00 динара без ПДВ-а, односно 59.400,00 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 54.000,00 динара без ПДВ-а, односно 59.400,00 динара са урачунатим 
ПДВ-ом. 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 54.000,00 динара без ПДВ-а, односно 59.400,00 
динара са урачунатим ПДВ-ом 
 
Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 
Одлука о додели уговора донета 02.04.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. 
године. 
 
Партија 2 – понуђачу ИПЦ –Информативно пословни центар д.о.о Београд ул. 
Вишеградска бр. 6 спрат II, стан 4.за часопис “Буџет”,”Ревизор”и “Правник”. 
Број Уговора : 031-2-381/2019-01 
Датум закључења уговора 05.04.2019. године. 
Број примљених понуда 1(jeдна). 
Највиша понуђена цена 38.636,36 динара без ПДВ-а, односно 42.500,00 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 38.636,36 динара без ПДВ-а, односно 42.500,00 динара са урачунатим 
ПДВ-ом. 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 38.636,36 динара без ПДВ-а, односно 42.500,00 
динара са урачунатим ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 

http://www.medijana.es/


Одлука о додели уговора донета 02.04.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. 
године. 
 
Партија 3 – понуђачу “Paragraf Lex” д.о.о Нови Сд, ул. Кеј Жртава рације бр 4А.за часопис 
“Електронска база Paragraf Lex.- пакет. 
Број Уговора: 031-2-382/2019-01.  
Датум закључења уговора 05.04.2019. године. 
Број примљених понуда 1(jeдна). 
Највиша понуђена цена 110.000,00 динара без ПДВ-а, односно 121.000,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 110.000,00 динара без ПДВ-а, односно 121.000,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом. 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 110.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
121.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 
Одлука о додели уговора донета 02.04.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. 
године. 
  
 
Датум: 18.04.2019. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


