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

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 13/017 
Деловодни  број:404-13-659/2017- IIIı-15 
Датум: 19.07.2017. год. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8.  и члана 116. став 1., а у складу са Прилогом 3, Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа  града Лознице 
Лозница, Карађорђева број 2 

 објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку  - Jавна набавка радова на текућем и капиталном одржавању  
објеката oсновних и средњих  школа на територији града Лознице за 2017. годину 
 

1. Врста наручиоца: локална самоуправа 
2. Подаци о предмету јавне набавке: ОРН: 4520000 - општи грађевински радови; 45454000 

- радови на реконструкцији,  редни број јавне набавке: 13/2017 
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отовореном поступку 
у складу са чланом 32.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број: 124/12,14/15 и 
68/18). 
4. Врста предмета:радови 
Јавна набавка обликована у 16 партија. 
Процењена вредност ЈН је: 12.176.110,00 динара (без ПДВ-а –за свих 16 партија). 
Уговорена вредност: 1.706.137,40 динара без пдв-а (за партије 13 и 16). 
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
6. Број примљених понуда: У предметном поступку  наручиоцу су пристигле 4 понуде. 
7. Датум доношења одлуке о додели уговора: Деловодни број: 404-13-659/2017- IIIı-12 
од 26.06.2017. године. 
8. Датум закључивања уговора: 17.07.2017. године за партије 13 и 16; 
9. Основни подаци о добављачу: 

- За партију 13 Средња економска школа Лозница понуђачу : „Слога-тренд“ д.о.о. 
Лозница, „Стобекс“ д.о.о. Лозница и „Енергоглобал“ д.о.о. Нови Сад са понуђеном 
ценом од 421.452,00 динара без пдв-а, 

- За партију 16 Техничка школа Лозница понуђачу Заједничка понуда Rapid produkt 
export –import d.o.o. Ваљево и ГП Трем градња д.о.о. Ваљево са понуђеном ценом од 
1.284.685,40 динара без пдв-а. 

- Период важења уговора: до завршетка радова 


