
На основу  члана 36, став 1, тачка 1, (а у складу са чланом  35. став 1. тачка 1.) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 
Закон), Град Лозница – Градска управа  објављује   

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива 

 за подношење понуда 
 Деловодни број: 404-41-1913/2017-IIIı-3  

 
 
1. Назив адреса и интернет страница наручиоца: Град Лозница – Градска управа, 
Карађорђева 2, www.loznica.rs спроводи поступак јавне набавке у складу са чланом 50. ЗЈН за 
потребе основног образовања 
 
2. Врста наручиоца:  Локална самоуправа 
 
3. Опис премета набавке, назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 
 
Набавка огрева за грејну сезону 2017/2018 за партије 2-дрва и партију 3-пелет 
03413000- огревно дрво 
 
5. Основ за примену преговарачког поступка: члан 35. став 1, тачка 1 „Ако наручилац 
одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у 
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу 
да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим није дужан да објави позив за 
подношење понуда“, за партију 3-пелет ради преговарања око цене и 
члан 36, став 1, тачка 1 „ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну 
понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се 
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке 
спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају“, за 
партију 2- дрва. 
 
6. Подаци који оправдају примену преговачког поступка: 
 
У овореном поступку јавне набавке Набавка огрева за грејну сезону 2017/2018 за основно 
образовање број 37/2017, наручиоцу су пристигле 3 понуда. За партију 2 –дрва, није 
пристигла ниједна понуда, а за партију 3-пелет пристигла је само једна понуда 
понуђача „Соле комерц“ д.о.о. Београд, која прелази процењену вредност јавне набавке. 
Град Лозница –Градска управа  позива понуђача ЈП Србија шуме-Београд, ШГ „Борања“ 
Лозница да достави понуду за партију 2-дрва и понуђача „Соле комерц“ д.о.о. Београд да 
присуствује поступку преговарања у складу са конкурном документацијом и позивом. 
 
7. Назив и адреса понуђача којма ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
 

- За партију 2-дрва понуђач: ЈП Србија шуме-Београд, ШГ „Борања“ Лозница 
- За партију 3- пелет понуђач: „Соле комерц“ д.о.о. Београд 

 
 


