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ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 64/2019 

      Деловодни  број: 404-64-1219/2019- III1-7 
                   Датум: 15.10.2019. год. 
 
 На основу члана 107.  и  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15) члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке и 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 15.10.2019. године, на предлог Комисије за 
јавну набавку, Наручилац је дана 15.10.2019. године донео 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

         I     Усваја се Извештај о стручној оцени понуда (Комисије за јавну набавку) број 404-64-
1219/2019-IIIı-6 од  15.10.2019. године – Набавка уређаја за прикупљање података и 
комуникацију 
        II     Бира се за набавку Набавка уређаја за прикупљање података и комуникацију 
 ИТ опреме понуда понуђача : „Успон Техника”, Булевар ослобођења 17, 32000 Чачак 

       III    О реализацији ове одлуке  и закљученог уговора стараће се  Одељење за финансије и 
локалну пореску администрацију. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком  Градске управе  број 404-64-1219/2019 –IIIı-1 од  11.09.2019. године  покренут је 
поступак јавне набавке, означен као ЈН 64/2019, за набавку – Набавка уређаја за 
прикупљање података и комуникацију  
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Подаци о наручиоцу: 
   Назив наручиоца: Град Лозница Градска управа  
   Адреса наручиоца: 15300 Лозница, ул. Карађорђева број 2. 

2. Подаци о предмету јавне набавке: 
   Редни број јавне набавке: 62/2019. 

   Предмет  ЈН је набавка: ИТ опреме 
         Процењена вредност ЈН је: 840.000,00  динара (без ПДВ-а). 

   Средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена су: По Уговору  о додели 
средстава из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из пројекта: „ Подршка 
спровођењу акционог плана Стратегија реформе јавне управе – реформа локалне 
самоуправе  2016-2019 
Средства се налазе на подрачуну- рачун за посебне намене  органа локалне власти  
број:840-4855741-74 

3. Врста поступка : предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале 
вредности. 

4.  Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
5.   Рок за достављање понуда: 09.10.2019.  до 13,00 часова. 
6.  Отварање понуда: јавно отварање понуда обављено је дана  09.10.2019. године са 
почетком у 13,30 часова, а окончано је истог дана у 13,45 часова.  
  



 

 

 
 
Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 
1. Понуду су поднели следећи  понуђач, и то: 
 

1 Комисија констатује да су понуђачи понудили следећу цену: 
 
1) 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  
 

660.000,00 без пдв-а 
792.000,00 са пдв-ом 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  
 

45 дана од дана пријема рачуна 

ГАРАНТНИ РОК:  2 године 

РОК ИСПОРУКЕ: Максимално 15 дана од дана потписивања уговора 

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

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  
 

719.993,33 без пдв-а 
863.992,00 са пдв-ом 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  
 

30 дана од дана испостављања рачуна  

ГАРАНТНИ РОК: 2 године 

РОК ИСПОРУКЕ:  Максимално 15 дана од дана потписивања 
уговора 

 
 
Понуда понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава све захтеве наведене у 
конкурсној документацији 
 
3.Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
 

Подносилац понуде Понуђена цена без пдв-а 
Понуђена цена са пдв-

ом 
„Успон Техника”, Булевар 660.000,00 792.000,00 

Број под којим је  
понуда заведена код 

Наручиоца 
Назив понуђача 

Датум 
пријема 

Време 
пријема 

28724 
“Успон Техника”, Булевар ослобођења 17, 
32000 Чачак 

08.10.2019. 10,35 

28815 
“Mison” d.o.o. 11070 Нови Београд Тошин 
бунар 274в 

09.10.2019. 10,55 

 Број понуде: 28724 “Успон Техника”, Булевар ослобођења 17, 32000 Чачак 

Број понуде: 28815 “Mison” d.o.o. 11070 Нови Београд Тошин бунар 274в 
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ослобођења 17, 32000 Чачак 
„Mison” d.o.o. 11070 Нови Београд 
Тошин бунар 274в 

719.993,33 863.992,00 

 
4.Предлог Комисије за јавну набавку: 
 Комисија за јавну набавку  предлаже  наручиоцу да на основу члана 108. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда и рангирањем  прихватљивих и 
одговарајућих понуда, донесе Одлуку о додели уговора и Уговор  за  јавну  набавку: 
Набавка уређаја за прикупљање података и комуникацију   – додели   понуђачу „Успон 
Техника”, Булевар ослобођења 17, 32000 Чачак 
Поступак стручног прегледа, оцене и рангирања понуда за реализацију предметне  
јавне набавке завршен је дана 15.10.2019. године. 
 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 64/2019, 
одлучено 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. 
 
ОБЈАВЉЕНО:                                                                    Градска Управа Града Лознице  
                                                                                                     Начелник Градске управе                                                                                    
-  Портал ЈН                                                            
-  Интернет страница наручиоца                                     Владимир Радојчић, дипл. правник                                              


