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ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 4/2016 

      Деловодни  број:404-9-2015/2016-III- 1 
                   Датум: 09.3. 2016.год. 
 
 
 На основу члана 107  и  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 09.03.2016. године,на предлог Комисије за јавне 
набавке Наручилац је дана 09.03.2016. донео:  

О Д Л У К А 
о додели уговора   

I. Усваја се Извештај Комисије, 404-9-215/2016-III-1  од  09.03.2016. године,  за јавну набавку  -          
Набавка добара- Штампаних дневних недељних и периодичних издања, у поступку јавне набавке 
мале вредности , означеном као ЈН4/2016. 

II. БИРА СЕ за набавку Штампаних дневних недељних и периодичних издања обликованог по 
партијама  понуде следећих понуђача:За Партију1: понуда понуђача:Беоколп д.о.о.  ул. 
Владимира Поповића број 6, 11070 Нови Београд, Партија2: понуда понуђача: Лого д.о.о. Владе 
Зечевића  број 4. Лозница. 

III. О реализацији ове Одлуке  и закљученог уговора стараће се Одељење за рад органа Града и 
заједничке послове и Одељење за финансије и друштвене делатности. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Градске управе  број 404-9-215/2016-III  од 29.02.2016. године  покренут је поступак јавне 
набавке мале вредности , означен као ЈН4/2016. , за набавку Штампаних  дневних недељних и 
периодичних издања.  
Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности, 
Подаци о ЈН из плана набавки: Средства  се налазе у плану набавки за 2016. Годину под редним бројем 
1.1.2./2016.  
Процењена вредност ЈН је: 800.000,00 динара (без ПДВ-а). 

ПАРТИЈА 1 ДНЕВНА ШТАМПА    
ПАРТИЈА 2 НЕДЕЉНА ШТАМПА                                                                                                                                       
Партија 1  200.000,00   
Партија 2 600.000,00  

Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
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 бр.4/2016.,  је дана 29.2.2016. године, објављен на Порталу јавних 
набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs   

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда до 09.03.2016. године  до 
12,00 часова. 
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. 
2. Приспеле понуде понуђача: 
        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   
        наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 



                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

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

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: Није било. 
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 2 

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 

Датум 
подношења 

понуде 
Време 

     
1. Беоколп д.о.о. 11070 Нови 

Београд  
Владимира Поповића  број 6 

5563 08.03.2016 10:00 

2. „Лого“ Д.О.О., Владе Зечевића 4, 
Лозница 

5564 08.03.2016 10:00 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 
09.3.2016. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12,45 часова.  

Отварању понуда  није присуствовао ниједан  овлашћени представник понуђача. 
3. Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 09.03. 2016. године, извршила детаљан преглед и 
стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а.  неприхватљиве понуде: Нема  
3.б.  прихватљиве понуде су: 

За Партију 1. ДНЕВНА ШТАМПА  
 
Беоколп д.о.о. 11070 Нови Београд  
Владимира Поповића  број 6 
Р. 
бр. 

ОПИС  набавке Број примерака   
(дневно) 

Јединична  
цена без 
ПДВ-а 

Јединична  
цена са пдв-

ом 
1 БЛИЦ ( понедељак – четвртак) 4 30,22 33,25 

2 
 

БЛИЦ ( петак – недеља) 4 34,54 37,99 

3 
 

БЛИЦ ( субота) 4 38,86 42,75 

4 
 

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ( понедељак, 
уторак, среда, четвртак  и субота) 

3  34,54 37,99 

5 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ ( петак – 
недеља) 

3 38,86 42,75 

6 ПОЛИТИКА ( понедељак- 
четвртак) 

3 30,22 33,25 

7 ПОЛИТИКА ( петак – недеља) 3  34,54 37,99 
8 ИНФОРМЕР 3 17,27 18,99 
9 ДАНАС 3 34,54 37,99 
 
Рок плаћања:15 дана 
Рок важности понуде: 30 дана 
За Партију 2. НЕДЕЉНА ШТАМПА 
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„Лого“ Д.О.О., Владе Зечевића 4, Лозница 
Ред
ни    
Бро
ј 

 
Назив понуђача 

 

Оквирна 
количина на 

месечном 
нивоу 

Јед.цена 
без ПДВ-

а 

Укупно 
без ПДВ-

а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
са ПДВ-

ом 

Начин 
плаћања 

1. Лого“ Д.О.О., Владе 
Зечевића 4, Лозница 1600 27,27 43.636,36 30,00 48.000,00 7 дана 

Рок плаћања:7  дана 
Рок важности понуде: 30 дана 
Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о јавним набавкама, 
Конкурсне документације укључујући и техничке спецификације  које чине саставни део конкурсне 
документације. 
5. Рангирање исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена: 

На основу свеобухватне  стручне оцене понуде    Комисија констатује  да  није могуће извршити 
рангирење понуда  јер је пристигла по једна понуда за сваку од партија. 
Предлог комисије за јавну набавку: 
 На основу  горе наведеног , а сагласно члану 107. Став 3. Закона о јавним набавкама  („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), за јавну набавку 4/2016. , одлућено је као у 
диспозитиву Одлуке 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 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 

 
 ОБЈАВЉЕНО:                                                                    Градска Управа Града Лознице  
                                                                                                    Начелник Градске управе                                               
-  Порталу ЈН                                                                     ____________________________ 
-  Интернет страница наручиоца                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник                                                      
 
 


