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ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 56/2019 
Деловодни  број:404-56-1098/2019- IIIı-13 
Датум:14.10.2019. год. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8.  и члана 116. став 1., а у складу са Прилогом 3, Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа  града Лознице 
Лозница, Карађорђева број 2 

 објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку  - „Набавка огрева за грејну сезону 2019/2020 за основно образовање“ 
за партију 1,2 и 3  

 
1. Врста наручиоца: корисници буџетских средстава -школе 
2. Подаци о предмету јавне набавке: ОРН: Назив и ознака из општег речника набавке   

03413000 - дрво за огрев, Редни број јавне набавке: 56/2019 
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отовореном 
поступку, обликованом у 3 партије, у складу са чланом 32.  Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број: 124/12,14/15 и 68/18). 
4. Врста предмета: добра 
Процењена вредност ЈН је: 11.931.381,00  динара (без ПДВ-а),  

партија 1- угаљ (7.562.792,00 динара без пдв-а) 
партија 2- дрва (2.168.589,00 динара без пдв-а) 
партија 3- пелет (2.200.000,00 динара без пдв-а 

Уговорена вредност:  
за партију 1- угаљ 7.196.000,00 динара без пдв-а, односно 8.635.200,00 динара са пдв-ом; 
за партију 2- дрва  1.637.910,96 динара без пдв-а односно 1.806.202,08  динара са пдв-ом. 
за партију 3- пелет  2.181.000,00 динара без пдв-а, односно 2.399.100,00  динара са пдв-ом; 
5. Критеријум за доселу уговора: Најнижа понуђена цена 
6. Број примљених понуда: У предметном поступку  наручиоцу су пристигле 3 понуде. 
7. Датум доношења одлуке о додели уговора: деловодни број 404-56-1098/2019- IIIı-9 
од 25.09.2019. године. 
Пелет: 2.181.000,00 динара без пдв-а 
Пелет: 2.185.000,00 динара без пдв-а 
8. Датум закључивања уговора: 09.10.2019. године. Дрва , 11.10.2019. Угаљ и Пелет 
9. Основни подаци о добављачу: ЈП „Србијашуме“ ШГ Борања са седиштем у Лозници, ул. 
Саве Ковачевића број 2, ПИБ 100002820, МБ 7754183 
„SOLE-KOMERC” д.о.о. Београд  Маршала Тита број 225, 11272 Добановци , Београд 
Период важења уговора: До реализације уговорених количина. 


