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

  
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 

Број јавне набавке 1/2016 
      Деловодни  број:404-3-111/2016-III- 1 
                   Датум: 22.2. 2016.год. 
 

 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 
и 68/2015.) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 22.02.2016. године,на предлог 
Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 22.02.2016. донео:  

О Д Л У К А  
о додели уговора   

 У   поступку  јавне  набавке  Услуге  информисања јавности – обликована по партијама 
од 1 до 4 бирају  се као најповољније понуде  следећих  понуђача: 

Број под 
којим је  

понуда 
заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

Оквирна вредност уговора 
за период од март2016- 
фебруар 2017 без пдв-а 

Оквирна вредност уговора 
за период од март2016- 
фебруар 2017 са пдв-ом 

3532 Друштво за издавачку делатност ''Лого'' д.о.о. 
Владе Зечевић  4 15300 Лозница – Партија 4 

2.559.360,00 3.071.232,00 

3533 Мартекс ТМТ д.о.о.  Р.Ј  Регионални  
лозниочки  ''Дрина'' радио Душанова бб 15300 

Лозница   Партија 3 

375.000,00 450.000,00 

3570 ''Лотел Плус'' д.о.о. ул. Максима Горког 2 
15300 Лозница Партија 1 

2.592.000,00 3.110.400,00 

3571  АД Радио ТВ Подриње Лозница  
Кнеза Милоша 3 

15300 Лозница Партија 2 

2.592.000,00 3.110.400,00 

 Са  наведеним понуђачима  ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор 
о јавној набавци  услуга. 
                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 404-3-111/2016-III-1 од 
05.02.2016.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци  услуга информисања 
јавности обликованог по партијама,  у поступку јавне набвке мале вредности   вредности , на 
основу члана 39а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
124/12,14/15 и 68/2015). 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
1. Назив наручиоца: Град Лозница градска управа  
2. Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2. 
3. Редни број јавне набавке: 1/2016. 
4. Предмет  ЈН је набавка   услуге  информисања јавности  обликована по партијама. 
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

чланом 39а и Прилогом 2. 
6. Подаци о ЈН из плана набавки: Средства  се налазе у плану набавки за 2016. Годину под 

редним бројем 1.2.1у./2016.  
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7. Критеријум за избор понуђача: Најнижа понуђена цена. 
8. Назив партије: 
Партија  1.Услуге информисања  на телевизији локалног карактера – сервисне информације 
битне за Град Лозницу. 
Партија 2.Услуге информисања  на телевизији регионалног карактера – објављивање најновијих 
вести  о дешавањима у граду  
Партија 3. Услуге  информисања путем радио станице регионалног карактера 
Партија 4. Услуге  информисања  путем штампаних медија 
9. Процењена вредност  јавне набавке 
 Без пдв-а 
Партија 1      2.600.000 
Партија 2   2.600.000 
Партија 3   375.000 
Партија 4   2.560.000 
Наручилац је дана 05.02.2016. године објавио  Позив за достављање понуда у поступку јавне 
набавке мале вредности на Порталу управе за јавне набавке и на сајту града Лознице, као и на 
Порталу службених гласила РС. 
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице , Карађорђева 
број 2 , дана 17.02.2016. године у 12:30 часова. 
Благовремено  до  17.02.2016. године  стигле су   четири  понуде  и то следећих  понуђача : 

 
Број под којим је  
понуда заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

 
Датум пријема 

 
Време 

3532 Друштво за издавачку делатност ''Лого'' 
д.о.о. Владе Зечевић  4 15300 Лозница 

12.02.2016. 13:23 

3533 Мартекс ТМТ д.о.о.  Р.Ј  Регионални  
лозниочки  ''Дрина'' радио Душанова бб 

15300 Лозница 

12.02.2016. 13:29 

3570 ''Лотел Плус'' д.о.о. ул. Максима Горког 
2 15300 Лозница 

17.02.2016. 9:00 

3571  АД Радио ТВ Подриње Лозница  
Кнеза Милоша 3 
15300 Лозница 

17.02.2016. 10:13 

Неблаговремених  понуда  није  било. 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.02.2016. године од 12:30 до 12:50 часова. 
Комисија формирана Решењем о образовању Комисије 404-3-111/2016-III-1 од  05.02.2016. год., 
у саставу : 
      1. Слађана Томићевић, дипл. економиста – Председник Комисије 

2. Данијела Мирковић дипл.економиста- Члан                                                                                                
      3. Наташа Митрић, дипл. економиста  - Члан                          
је спровела поступак оцењивања  понуде дана 22.02.2016. године у 13:00 часова о чему је 
саставила овај Извештај о стручној оцени понуда.  
 Након стручне оцене понуда комисија је утврдила следеће 
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За партију 1: Услуге информисања  на телевизији локалног карактера – сервисне 
информације битне за Град Лозницу. 

 
Број под којим је  
понуда заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

 
Датум пријема 

 
Време 

                3570 ''Лотел плус'' д.о.о. Лозница 17.02.2016. 9:00 

 понуда бр. 3571 понуђача „Лотел плус“ д.о.о. Лозница 
o понуђена цена услуге на месечном нивоу  216.000,00 дин. (без ПДВ-а) 
o понуђена цена 259.200,00 дин. (са ПДВ-ом) 
o начин плаћања : 7 дана од дана испостављања фактуре 

На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија констатује да је понуда наведеног 
понуђача прихватљива и одговарајућа јер садржи све доказе и прилоге наведене у конкурсној 
документацији. 
Партија 2. Услуге информисања  на телевизији регионалног карактера – објављивање 
најновијих вести  о дешавањима у граду  

 
Број под којим је  
понуда заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

 
Датум пријема 

 
Време 

3571  АД Радио ТВ Подриње Лозница  
Кнеза Милоша 3 
15300 Лозница 

17.02.2016. 10:13 

 понуда бр. 3571 понуђача АД Радио ТВ Подриње  Лозница 
o понуђена цена услуге на месечном нивоу 216.000,00 дин. (без ПДВ-а) 
o понуђена цена  259.200,00 дин. (са ПДВ-ом) 
o начин плаћања : 7 дана 

На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија констатује да је понуда наведеног 
понуђача прихватљива и одговарајућа јер садржи све доказе и прилоге наведене у конкурсној 
документацији. 
Партија 3. Услуге  информисања путем радио станице регионалног карактера.  
 

Број под којим је  
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема Време 

3533 Мартекс ТМТ д.о.о.  Р.Ј  Регионални  
лозниочки  ''Дрина'' радио Душанова 

бб 15300 Лозница 

12.02.2016. 13:29 

 понуда бр. 3533 понуђача Мартекс ТМТ д.о.о.  Р.Ј  Регионални  лозниочки  ''Дрина'' 
радио Душанова бб 15300 Лозница 

o понуђена цена услуге на месечном нивоу 31.250,00 дин. (без ПДВ-а) 
o понуђена цена услуге на месечном нивоу  37.500,00 (са ПДВ-ом) 
o начин плаћања : 7 дана 
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На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија констатује да је понуда наведеног понуђача 
прихватљива и одговарајућа јер садржи све доказе и прилоге наведене у конкурсној 
документацији. 
партија 4. Услуге информисања путем штампаних медија   

 
Број под којим је  
понуда заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

 
Датум пријема 

 
Време 

3532 Друштво за издавачку делатност 
''Лого'' д.о.о. Владе Зечевић  4 15300 

Лозница 

12.02.2016. 13:23 

 понуда бр. 3532 понуђача ''Лого'' д.о.о.  Лозница 
o понуђена цена   за услуге на месечном нивоу: 213.280,00 дин. (без ПДВ-а) 
o понуђена цена   за услугу на месечном нивоу 255.936,00 дин. (са ПДВ-ом) 
o начин плаћања : 7 дана 

На основу прегледа и стручне оцене понуда комисија констатује да је понуда наведеног 
понуђача  прихватљива и одговарајућа јер садржи све доказе и прилоге наведене у конкурсној 
документацији. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Како је за све партије пристигла по једна понуда комисија констатује да није могуће формирати 
ранг листу. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 124/12,14/15 и 68/2015. ), а у складу са стручном оценом понуда, комисија 
предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци 
услуга : 

Број под 
којим је  

понуда 
заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

Оквирна вредност уговора 
за период од март2016- 
фебруар 2017 без пдв-а 

Оквирна вредност уговора 
за период од март2016- 
фебруар 2017 са пдв-ом 

3532 Друштво за издавачку делатност ''Лого'' д.о.о. 
Владе Зечевић  4 15300 Лозница  

2.559.360,00 3.071.232,00 

3533 Мартекс ТМТ д.о.о.  Р.Ј  Регионални  
лозниочки  ''Дрина'' радио Душанова бб 15300 

Лозница 

375.000,00 450.000,00 

3570 ''Лотел Плус'' д.о.о. ул. Максима Горког 2 
15300 Лозница 

2.592.000,00 3.110.400,00 

3571  АД Радио ТВ Подриње Лозница  
Кнеза Милоша 3 
15300 Лозница 

2.592.000,00 3.110.400,00 

 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: 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. 
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Службеник за јавне набавке  
________________________________ 
Слађана Томићевић 

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


