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ГРАД ЛОЗНИЦА 

Фонд за развој града Лознице 

Број јавне набавке 1/2016 

         Деловодни  број: 34/16 

                   Датум:  16.06. 2016.год. 
 

 
 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 15.06.2016. године, а на предлог Комисије  за  јавне 

набавке, Наручилац је дана 16.06.2016. године донео:  

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 

 У јавној набавци  добара – Набавка противградних ракета за потребе Фонда за развој града, 

бира  се као најповољнија понуда  понуђача:  

ПАРТИЈА 1 –Ракете домета од 7300-7900 m ’’TRAYAL-HEM DOO’’ КРУШЕВАЦ 

ПАРТИЈА 2 - Ракете домета од 5700-6100 m                                 ’’TRAYAL-HEM DOO’’ КРУШЕВАЦ 

 са којом ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци  добара. 

                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 27/16 од 03.06.2016. године, спроведен је 

поступак доделе уговора о јавној набавци: добара: Набавка противградних ракета за потребе Фонда за 

развој града Лознице, у поступку јавне набавке мале вреднсоти, на основу члана 31. и 39. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Фонд за развој града Лознице 

2. Адреса наручиоца: Лозница 

3. Редни број јавне набавке: 1/2016  

4. Предмет  ЈН је набавка добара и то: Набавка противградних ракета, обликована по партијама 

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности  

6. Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2016. годину.   

7. Процењена вредност ЈН је 3.067.000,00 динара без пдв-а и то: 

ПАРТИЈА 1                         1.817.000,00 динара без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 2                           1.250.000,00 динара без ПДВ-а 

  

8.    Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

9.    Рок за достављање понуда: 13.06.2016. године 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 31. 39., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, објављен је Позив за достављање 

понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2016  дана 03.06.2016. године на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Града. 
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Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са  13.06. 2016. 

године, до 13.00 часова. До тог датума пристигла је једна понуда и то: 

Благовремене понуде: 

 

Број под којим је  

понуда заведена 

 

Назив или шифра 

понуђача 

 

Датум пријема 

 

Време 

12896 ’’TRAYAL-HEM DOO’’ КРУШЕВАЦ 13.06.2016. 11.05 

 Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе града Лознице, Карађорђева 

број 2 , дана 13.06.2016. 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 

13.06.2016. године са почетком у 13,30 часова, а окончан је истог дана у 13:45 часова.  

Комисија именована  Решењем о образовању бр. 28/16 од 03.06.2016. год., у саставу: 

 
1. Данијела Мирковић, дипл. ецц –члан комисије 

2. Весна Милетић, економиста –заменик члана комисије 

3. Милијана Павловић, дипл.правник –члан комисије 

4. Наташа Митрић, дипл.ецц – заменик члана комисије 

5. Јован Миладиновић, дипл. инг. пољопривреде – члан комисије 

6. Светлана Дишић, економиста –заменик члана комисије 
 
је спровела поступак оцењивања  понуде дана 15.06.2016. године у 10.00 часова о чему је сачинила  

извештај о стручној оцени.  

 Преглед и оцена понуда: 

Након стручне оцене и детаљног прегледа понуда Комисија је утврдила следеће :  

Понуде су доставили следећи понуђачи: 

За Партију 1. Ракете домета од 7300-7900 m 

 

Редни     

Број 

Назив Укупан износ 

без ПДВ-а 

 

Укупан износ 

са ПДВ-ом 

Рок испоруке Начин плаћања 

1. ’’TRAYAL-HEM DOO’’ 

КРУШЕВАЦ 

1.800.000,00 2.160.000,00 5 дана од дана 

потписивања 

уговора 

20 дана од дана 

фактурисања 

 

За Партију 2. Ракете домета од 5700-6100 m                                  

 

Редни     

Број 

 

Назив 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

 

Укупан износ 

са ПДВ-ом 

Рок испоруке Начин плаћања 

1. ’’TRAYAL-HEM DOO’’ 

КРУШЕВАЦ 

1.250.000,00 1.500.000,00 5 дана од дана 

потписивања 

уговора 

20 дана од дана 

фактурисања 

 

У току стручне оцене понуда, Комисија  за јавне набавке  је констатовала  да  је понуда наведеног 

понуђача испуњава све услове из Конкурсне документације  што је чини прихватљивом и одговарајућом. 
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Ранг листа понуђача: 

Понуда није рангирана из разлога што је пристигла само једна за обе партије. 

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 Партију 1 и Партију 2 са Понуђачем ’’TRAYAL-HEM DOO’’ КРУШЕВАЦ, чија је 

понуда оцењена као прихватљивива и одговарајућа 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: 

Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 5 дана  од дана 

пријема исте. 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:                                                                                          Директор 

                                                                                                                                                                                                                

-  Портал ЈН                                                                    ____________________________ 

-  Интернет страница                                                                    Никола Драгићевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    наручиоца 


