
                                                                                                     

 

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

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/3-14-2019 предмет набавке: услуге 
поправке и одржавања возила: 

за партију 2 
 

додељен је уговор понуђачу „Ауто Центар Крунић“ ДОО Ниш, ул. Булевар Св. Цара 
Константина ББ, МБ 17425595, ПИБ 100664803, као најповољнијем понуђачу, број понуде 1/3 
од дана 23.03.2019. године, заведене код Наручиоца под бројем 04-1-91/2019-02 дана 
25.03.2019. године. 
Број уговора: 031-2-367/2019-01 
Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 
Вредност уговора 67.372,24 динара без ПДВ-а, односно 80.846,69 динара са урачунатим ПДВ-
ом 
Број примљених понуда: 1 (једна)  
Највиша понуђена цена 67.372,24 динара без ПДВ-а, односно 80.846,69 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 67.372,24 динара без ПДВ-а, односно 80.846,69 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 67.372,24 динара без ПДВ-а, односно 80.846,69 
динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 67.372,24 динара без ПДВ-а, односно 80.846,69 
динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 27.03.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. 
године. 
 

за партију 4 
 

додељен је уговор понуђачу „Touring Europa“ ДОО Ниш, ул. Лесковачка ББ, МБ 
06838448, ПИБ 100336082, као најповољнијем понуђачу, број понуде 2203-1/19 од дана 
22.03.21019. године, заведене код Наручиоца под бројем 04-1-88/2019-02 дана 25.03.2019. 
године. 
Број уговора: 031-2-366/2019-01 
Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 
Вредност уговора 217.270,00 динара без ПДВ-а, односно 260.724,00 динара са урачунатим 
ПДВ-ом 
Број примљених понуда: 1 (једна)  

http://www.medijana.es/


Највиша понуђена цена 217.270,00 динара без ПДВ-а, односно 260.724,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена 217.270,00 динара без ПДВ-а, односно 260.724,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом 
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 217.270,00 динара без ПДВ-а, односно 
260.724,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 217.270,00 динара без ПДВ-а, односно 
260.724,00 динара са урачунатим ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Одлука о додели уговора донета је 27.03.2019. године. 
Период важења закљученог уговора је до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. 
године. 
 
Датум: 04.04.2019. године 
                
                                Управа Градске општине         

                                Медијана 


