
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

     
 

   ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 

Број јавне набавке 36/2015 
     Деловодни  број: 404-41-1861/2015-III1 
                    Датум:  02.10. 2015.год. 
 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12,14/2015. и 68/2015.) и Извештаја  о стручној оцени понуда  од 27.10.2015..године,на 
предлог Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 02.10.2015. године донео:  

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 У јавној набавку Добара – Набавка Машина и Алата, бира се као најповољнија  понуда  
понуђача: ''Статор'' д.о.о.   заведена  код Наручиоца под редним бројем: 20846 од 22.09.2015. 
године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној 
набавци  добара. 
                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број: 404-40-1677/2015-III-1 од 
14.09.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци ,  у поступку јавне 
набвке мале вредности, на основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015, 68/2015.).  
 А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Градска управа Лозница 
2. Адреса наручиоца: Лозница 
3. Редни број јавне набавке: 36/2015  
4. Предмет  ЈН је набавка добара и то: Набавка добара – машина и алата – 
5. Врста предмета : добра 
6. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности, 
7. Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2015.годину.   
8. Процењена вредност ЈН је: 1.666.667,00 без ПДВ-а 2.000.000,00 са ПДВ-ом          
9.   Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена 
10. Евентуална одступања од плана јавних набавки: није било одступања од плана. 
11. Разлози који оправдавају примену поступка који није отворен или рестриктивни: 

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Јер је 
процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу нижа од  износа наведеног у 
члану 39. Сав1. 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
1. У складу са чл. 31. 39, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање 
понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2015.  је дана 16.10.2015. године, 
објављен на Порталу јавних набавки и достављен путем поште потенцијалним понуђачима који 
могу да реализују ову јавну набавку. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са  
26.10.2015. године, до 12,30 часова. 
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 Средства за реализацију ове јавне набавке су предвиђена Планом набавки за 2015. Годину и у 
Одлуци о буџету Града Лознице за 2015. Годину.  
Наручилац је дана 16.10.2015. године објавио  Позив за достављање понуда у поступку јавне 
набавке мале вредности на Порталу управе за јавне набавке и на сајту града Лознице у складу са 
тим понуде су доставили   следећи понуђачи : 
Благовремене понуде: 

 Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице , 
Карађорђева број 2 , дана 26.10.2015. године у 12:30 часова. 
Неблаговремене понуде: Није било неблаговремених понуда. 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 
т.ј. дана 26.10.2015. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12:55 часова.  

Комисија  за јавне набавке именована   Решењем о образовању бр. 404-41-1861/2015-III1 од 
27.10.2015. год., у саставу: 
1. Слађана Томићевић, члан комисије 
2. Милијана Павловић, дипл правник 
3. Драган Станић, члан комисије 
4. Весна Милетић, заменик члана 
5. Данијела Мирковић, члан комисије 
6. Наташа Митрић, заменик члана 

је спровела поступак оцењивања  понуде дана 27.10.2015. године у 14:20 часова о чему је овај 
извештај о стручној оцени.  
 Преглед и оцена понуда: 
Назив понуђача ''Локринг'' д.о.о. Боривоја Стевановића 

11050 Београд 
Број понуде 20753 
Рок за испоруку добара 5 
Вредност  добара без ПДВ-а 2.233.124,00 
Рок важења понуда 
 60 

Начин плаћања 45 
 
 

Број под којим је  
понуда заведена 
код Наручиоца 

Назив понуђача  
 

Датум 
пријема 

Време 
пријема 

20753 ''Локринг'' д.о.о. Боривоја Стевановића 12 б 
11050 Београд 23.10.2015. 08:20 

20845 ''АГОС арте'' д.о.о. Шајкашка 23 
11108 Београд 26.10.2015. 08:00 

20846 „Статор“ д.о.о. Лозница, Шабачки пут бр.6 
15300 Лозница 26.10.2015. 10:35 
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Назив понуђача ''АГОС арте '' д.о.о. Шајкашка 23 
11108 Београд 

Број понуде 20845 
Рок за испоруку добара 5 
Вредност  добара без ПДВ-а 2.280.500,00 
Рок важења понуда 60 

Начин Плаћања 
 15 

 
Назив понуђача ''Статор'' д.о.о. Лозница Шабавчки пут бр.6 
Број понуде 20846 
Рок за испоруку добара 5 
Вредност  добара без ПДВ-а 1.615.295,00 
Рок важења понуда 30  
Начин Плаћања 5 

У току стручне оцене понуда, Комисија  за јавне набавке  је констатовала следеће: 
 

Као  неприхватљиве понуде оцењене су следеће понуде: 

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 

Вредност 
понуде без 

пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 
     

1. ''Локринг“ д.о.о. Београд 20753 2.233.124,00 2.679.749,00 
2. ''Агос арте“ д.о.о. Београд 20845 2.280.500,00 2.736.600,00 

Наведене понуде су неприхватљиве из разлога што прелазе процењену вредност јавне 
набавке. 
 прихватљива и одговарајућа  понуда је: 

 Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 

Вредност 
понуде без 

пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 
     

1. „Статор“ д.о.о. Лозница 20846 1.615.295,00 1.938.354,00 
На основу свега наведеног а по критеријуму најнижа понуђена цена је оцењена понуда  
понуђача  ''Статор'' д.о.о. Лозница. 
5. Предлог комисије за јавну набавку: 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12,14/2015,68/2015), а у складу са стручном оценом понуда  предлаже се наручиоцу 
доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци  добара  –  Машина и 
алта Број:36/2015   са понуђачем ''СТАТОР'' д.о.о. Лозница   чија је понуда бр.20846/15. од 
26.10.2015. године, оцењена као  прихватљива и одговарајућа у поступку јавне набавке мале 
вредности. 
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Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке ,  те је на основу 
законског овлашћења  донело одлуку о додели уговора којом се уговор  о јавној набавци 
додељује  понуђачу  ''СТАТОР'' д.о.о. Лозница  Шабачки пут бб. 

Из свега горе изнетог  донета је Одлука као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у 
року од 5 дана  од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси  
Наручиоцу, а копија  се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима  јавних набавки. 
 
 
 
       Службеник за јавне набавке 
_________________________________  
        Слађана Томићевић 

 
                                                                                            Градска Управа Града Лознице  
                                                                                                      Начелник Градске управе         
                                                                                           ______________________________  
ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                                        
-  Портал јавних набавки                                                   Милојка Смиљанић, дипл. правник 
-  Сајт Града  
 - Архиви 

 


