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ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 44/2018 
Деловодни  број:404-44-1342/2018- IIIı-25 
Датум: 02.09.2020. год. 
 
На основу члана 105. став 1. тачка 8.  и члана 157. став 1, Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број  91/19), Наручилац 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа  града Лознице 
Лозница, Карађорђева број 2 

 објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ  УГОВОРА 

за јавну набавку - Грађевински радови на санацији објекта Опште болнице, одељења 
интерно, грудно и психијатрије, број јавне набавке 44/2018 

 
 

      1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Лозница-Градска управа, 
Карађорђева 2, www.loznica.rs 

2. Врста наручиоца: Локална самоуправа 
3. Подаци о предмету јавне набавке: ОРН: Назив и ознака из општег речника набавке 
(ОРН): 45454000 радови на реконструкцији 
4.Главна локација  извођења радова: Територија града Лозница  Објекат Опште 
болнице 
5. Опис набавке пре и после  измене: Извођење непредвиђени  радова и додатни 
адовикоји су изведени   уз сагласност надзорног органа. 
6. Вредност додатних радова:  износи 19.126.003,70  што износи 4,60%  вредности 
првобитно закљученог уговора.  
7. Околности  због којих је измена била неопходна: Потреба за извођењем 
непредвиђених радова , набавка и уградња противпожарних  плоча  уградња челичне 
носеће конструкције , измене на позицији столарских радова , уградња вентилације.... 
8. Уговор је повезан са реализацијом пројеката Канцеларије за управљање јавним 
улагањима. 
9. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број: 
124/12,14/15 и 68/18).  
10. Назив и адреса тела за заштуту права понуђача 
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva%20za%20korisnike%20Portala%20javnih%20nabavki/_wiki/wi
kis/Uputstva-za-korisnike-Portala-javnih-nabavki.wiki/512/e-Zahtev-za-za%C5%A1titu-prava 

11. Врста предмета: радови 
Процењена вредност ЈН је: 416.545.772,28 динара (без ПДВ-а). 
Уговорена вредност: 414.919.355,50 динара без пдв-а 
12. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
13. Број примљених понуда: 1 (једна) 
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14. Датум доношења одлуке о додели уговора: Деловодни број: 404-44-1342/2018- IIIı-12 
од 05.11.2018. године. 
15. Датум закључивања уговора: 13.11.2018. године.  
 
16. Основни подаци о добављачу:  
Уговор додељен групи понуђача 
- носилац посла „Термомонт“ доо Београд, ул. Браће Недића бр.1, ПИБ 100290037 
17.Период важења уговора: до реализације. 
18.Датум слања обавештења: 02.09.2020. 
19.Датум упућивања на предходне  објаве  од значаја за уговоре  или уговоре на које се  
односи ово обавештење:  Предходни  огласи у вези ове јавне набавке објављени на Порталу 
јавних набавки  по закону (''Службени гласник РС'' број  124/12,14/15 и 68/15). 
 


