
                                                              

 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 

                                            

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

 

                ГРАД ЛОЗНИЦА 

            ГРАДСКА УПРАВА 

        Број јавне набавке 8/2015 

   Деловодни  број:404-11-371/2015- III-1 

           Датум:18.03.2015.год. 

 

 На основу члана 55. Став 1. Тачка 8)  и 116 став 1, а у складу са Прилогом 3 и ,  Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12), Наручилац 

 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

Градска Управа 

Лозница, Карађорђева број 2 

 објављује  

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У Преговоарачком поступку  без објављивања позива за достављање понуда  јавне набавке ЈН 

8/2015 за набавку Извођења радова на изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу – 

Додатни радови 

Назив, адреса и интернет странице Наручиоца: Град Лозница – Градска управа , Лозница, ул. 

Карађорђева број 2, www.lozica.rs 

Врста наручиоца: Локална самоуправа 
Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење 

понуда: Чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12) с 

обзиром да се приликом извођења радова показала потреба за  одређеним радовима неопходним  

за реализације  првобитно закљученог уговора. 

Врста предмета: радови - Извођење завршних радова  на изградњи мултифункционалног  

центра у Тршићу III- фаза. Грађевински- грађевинско занатски радови, машински радови - 

Место извршења радова : Тршић 

 Ознака из општег речника набавке - Назив и ознака из општег речника  набавке:  

          45000000 Грађевински радови; 

          45210000 Радови на високоградњи; 

          45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију; 

           45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање 

Уговорена вредност: 535.000,00 без пдв-а 

Критеријум за доселу уговора: Најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: У предметном поступку  наручилацу је пристигла 1 понуда . 

Највиша и најнижа понуђена цена: Понуђач је понудио цену од : 563.508,08 без пдв-а, у 

поступку преговарања понуђач је понуди нижу цену и то: 535.000,00 

Датум доношења одлуке о додели уговора:Деловодни  број:404-11-371/2015- III-1 Датум:  

06.03. 2015.год. 



                                                              

 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 

                                            

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

Датум закључивања уговора:404-11-371/2015-III-1 од 17.03.2015. године. 

Основни подаци о добављачу: ''МБМ РАД'' д.о.о., ул. Жиће Марковића, бб, ( МБ: 176192217, 

ПИБ: 10363707) 

Период важења уговора: До завршетка уговорених радова. 

 

 
  


