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ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 

Број јавне набавке 12/2016 
         Деловодни  број:404-27-1321/2016-IIIı-9 
                   Датум:  29.08. 2016. године 
 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 29.08.2016. године, на предлог 
Комисије за  јавне набавке Наручилац је дана 29.08.2016. донео:  
 

О Д Л У К А 
о додели уговора  за Канцеларијски материјал  

 У јавној набавци  добара –Канцеларијски материјал за потребе Градске управе Лозница, 
бирају  се као најповољнија понуда  понуђача:  
ПАРТИЈА 2 Обрасци,  блоковска роба, књиге, свеске са понуђачем  ''Епоха'' д.о.о. Пожега                      
166.227,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 3 Коверте , фасцикле  са понуђачем ''Новитет'' д.о.о. Лозница                                               
512.550,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 4. Матичне књиге    са понуђачем ''Епоха'' д.о.о. Пожега 3.698,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 5. Остало  Оловке, фломастери са понуђачем          ’’Bigz office group’’ Beograd                           
166.782,41,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 6 Тонери  са понуђачем ’’I & D COM“ Београд                                                            
481.520,00 динара без ПДВ-а  

 са којима ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци  
добара. 
                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 404-27-1321/2016-III1-1 од 04.08.2016. 
године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара- Канцеларисјког 
материјала за потребе Градске управе, у поступку јавне набвке мале вредности, на основу члана 
31. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).  
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Градска управа Лозница 
2. Адреса наручиоца: Лозница 
3. Редни број јавне набавке: 12/2016  
4. Предмет  ЈН је набавка добара и то: набавка канцеларијског материјала 
5. Предмет јавне набавке обликован по партијама и то у 6 партија. 
6. Врста предмета: добра 
7. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности, 
8. Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2016. годину.   
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9. Процењена вредност ЈН је: 
ПАРТИЈА 2 Обрасци,  блоковска роба, књиге, свеске:                                210.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3 Коверте , фасцикле                                                                     580.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 4. Матичне књиге                                                                             20.000,00 динара без ПДВ-а
  

ПАРТИЈА 5. Остало:  оловке, фломастери                                                         310.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 6. Тонери                                                                       560.000,00 динара без ПДВ-а 

  
10.    Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена 
11. Евентуална одступања од плана јавних набавки: Одступања се односе на време покретања 

поступка. 
 
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 12/2016 је дана 05.08.2016. године објављен на Порталу 
јавних набавки. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са  16.08. 2016. 
године, до 13,00 часова. 
 Средства за реализацију ове јавне набавке су предвиђена Планом набавки за 2016. годину и у Одлуци о 
буџету Града Лознице за 2016. годину.  
Понуде су доставили   следећи понуђачи : 

 
Број под којим је  
понуда заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

 
Датум пријема 

 
Време 

21933 
 

''I &D COM'' Београд 15.08.2016. 8,30 

22066 ''Bigz office group’’ Београд 16.08.2016. 10,10 

22067 ''ЕПЦ'' д.о.о. Сремска Каменица, SZTR 
REFILL INK –Obrenovac, GRAFO DIN 

KOMERC DOO - Beograd 

16.08.2016. 10,10 

22068 Издавачко предузеће ''Епоха'' д.о.о. 
Пожега 

16.08.2016. 10,10 

22069 ''Ампхора'' д.о.о. Београд 16.08.2016. 10,10 

22070 ''Графоо-Лозница'' Лозница 16.08.2016. 11,25 

22071 ''Новитет'' д.о.о. Лозница 16.08.2016. 12,57 

 Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице, Карађорђева 
број 2 , дана 16.08.2015. године у 13:30 часова. 
Неблаговремене понуде: Није било неблаговремених понуда. 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 
16.08.2015. године са почетком у 13,30 часова, а окончан је истог дана у 14:13 часова.  

Комисија именована  Решењем о образовању бр. 404-27-1321/2016-IIIı-2 од 04.08.2016. год., у 
саставу: 
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Данијела Мирковић, члан комисије 
Зоран Прокопић, члан комисије 
Славица Милетић, члан комисије, 
је спровела поступак оцењивања  понуде дана 16.08.2016. године о чему је сачинила  овај извештај о 
стручној оцени.  
 Преглед и оцена понуда: 

 
1.  Стручна оцена понуда за Партиј 2- ОБРАСЦИ, БЛОКОВСАКА РОБА, КЊИГЕ, СВЕСКЕ: 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

22068 Издавачко предузеће ''Епоха'' 
д.о.о. Пожега 

Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији

22071 ''Новитет'' д.о.о. Лозница Понуда понуђача је неприхватљива и 
неодговарајућа јер прелази процењену 
вреност јавне набавке 

 
 
За Партију 3   КОВЕРТЕ ФАСЦИКЛЕ 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

22071 ''Новитет'' д.о.о. Лозница Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији

 
 
За Партију 4 –МАТИЧНЕ КЊИГЕ 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

22068 Издавачко предузеће ''Епоха'' 
д.о.о. Пожега 

Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији

 

Партија 5 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ, ОЛОВКЕ, ФЛОМАСТЕРИ 
Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

22066 ''Bigz office group’’ Београд Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији

22069 ''Ампхора'' д.о.о. Београд Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији 

22070 ''Графоо-Лозница'' Лозница Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији 
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Партија 6 ТОНЕРИ 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

21933 ''I &D COM'' Београд 

 

Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији 

22069 ''Ампхора'' д.о.о. Београд Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији 

22067 ''ЕПЦ'' д.о.о. Сремска Каменица, 
SZTR REFILL INK –Obrenovac, 
GRAFO DIN KOMERC DOO - 
Beograd 

Понуда понуђача је неприхватљива и 
неодговарајућа јер прелази процењену 
вреност јавне набавке 

 
У току стручне оцене понуда, Комисија  за јавне набавке  је констатовала  да  су понуде наведених 
понуђача испуниле све обавезне и додатне  услове из Конкурсне документације  што их чини 
прихватљивим и одговарајућим, те да је стога могуће формирати ранг листу понуђача по критеријуму 
најнижа понуђена цена и то:  
 
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 2- ОБРАСЦИ БЛОКОВСКА РОБА,  КЊИГЕ, СВЕСКЕ .  

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Вредност понуде без 
пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 
 

     
1. Издавачко предузеће ''Епоха'' 

д.о.о. Пожега 
166.227,00 199.472,00 22068 

 
 
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 3 КОВЕРТЕ, ФАСЦИКЛЕ .  

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Вредност понуде без 
пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 
 

     
1. ''Новитет'' д.о.о. Лозница 512.550,00 615.060,00 22071 

 
 
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 4 МАТИЧНЕ КЊИГЕ .  

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Вредност понуде без 
пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 
 

     
1. Издавачко предузеће ''Епоха'' 

д.о.о. Пожега 
3.698,00 4.437,60 22068 

 



                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

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

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 5 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ, ОЛОВКЕ, ФЛОМАСТЕРИ   

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Вредност понуде без 
пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 
 

     
1 ''Bigz office group’’ Београд 166.782,41 200.144,29 22066 
2 ''Ампхора'' д.о.о. Београд 207.154,50 248.585,46 22069 
 ''Графоо-Лозница'' Лозница 254.918,00 305.872,60 22070 

 
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 6 ТОНЕРИ 

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Вредност понуде без 
пдв-а 

Вредност 
понуде са пдв-

ом 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 
 

     
1 ''I &D COM'' Београд 481.520,00 577.824,00 21933 
2 ''Ампхора'' д.о.о. Београд 505.952,00 607.142,40 22069 

 
Предлог комисије за јавну набавку: 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем прихватљивих и 
одговарајућих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се наручиоцу доношење одлуке 
о додели уговора  за: 
ПАРТИЈА 2 Обрасци,  блоковска роба, књиге, свеске са понуђачем  ''Епоха'' д.о.о. Пожега                      
166.227,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 3 Коверте , фасцикле  са понуђачем ''Новитет'' д.о.о. Лозница                                               
512.550,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 4. Матичне књиге    са понуђачем ''Епоха'' д.о.о. Пожега 3.698,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 5. Остало  Оловке, фломастери са понуђачем          ’’Bigz office group’’ Beograd                           
166.782,41,00 динара без ПДВ-а  
ПАРТИЈА 6 Тонери  са понуђачем ’’I & D COM“ Београд                                                            
481.520,00 динара без ПДВ-а  
 
чије су понуде оцењене као прихватљививе и одговарајуће у поступку јавне набавке мале вредности. 
 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  горе наведеним  понуђачима . 

Из свега горе изнетог  донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
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         Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 5 дана  од дана 
пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних 
набавки, а предаје  Наручиоцу. Истовремено један примерак  захтева за заштиту  права  
подносилац доставља Републичкој  комисији. 

 
Службеник за јавне набавке  
________________________________ 
Слађана Томићевић 

 
 Д О С Т А В Љ Е Н О :                                                          Градска Управа Града Лознице  
                                                                                                      Начелник Градске управе                                       
-  Понуђачима                                                                       ____________________________ 
-  Начелнику                                                                        Милојка Смиљанић, дипл. правник                              
-  Архиви 

 


