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ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 11/2016 

      Деловодни  број:404-26-1268/2016-IIIı-5 
                   Датум: 09.08.2016.год. 
 
 
 На основу члана 107.  и  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 
и 68/15) члана 39, 53, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015,) Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 110-314-
1/2014III-1 од 13.03.2014. године и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 08.08.2016. 
године, на предлог Комисије за јавну набавку, Наручилац је дана 09.08.2016. донео:  
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

         I     Усваја се Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 404-26-
1268/2016-IIIı-4 од  08.08.2016. године – Адаптација Скупштинске сале у згради Градске 
управе града Лозница. 
        II     Бира се за набавку радова- Адаптација Скупштинске сале у згради Градске управе 
града Лозница, понуда понуђача ''МБМ РАД'' Д.О.О. Лозница. 

       III    О реализацији ове Одлуке  и закљученог уговора стараће се  Одељење за финансије и 
друштвене делатности града Лознице. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком Градске управе  број 404-26-1268/2016-IIIı-1  од 29.07.2016. године  покренут је  
поступак јавне набавке мале вредности, означен као ЈН 11/2016, за набавку радова - Адаптација 
Скупштинске сале у згради Градске управе града Лозница. 
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
1. Подаци о наручиоцу: 

   Назив наручиоца: Град Лозница Градска управа  
   Адреса наручиоца: 15300 Лозница, ул. Карађорђева број 2. 

2. Подаци о предмету јавне набавке: 
   Редни број јавне набавке: 11/2016. 

   Предмет  ЈН је набавка: радови 
         Процењена вредност ЈН је: 2.420.688,00 динара (без ПДВ-а).  
3. Врста поступка : предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности. 
4.  Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
5.   Рок за достављање понуда: 08.08.2016. године  до 13,00 часова. 
6.  Отварање понуда: јавно отварање понуда обављено је дана 08.08.2016. године са почетком у 
13,15 часова, а окончано је истог дана у 13,25 часова.  
 
Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 
1. Понуде је поподнео 1 понуђач, и то: 
Број понуде 4349 
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Назив и шифра понуђача ''МБМ РАД'' Д.О.О. Лозница 
Понуђена цена 
без пдв-а: 2.283.068,80   

                     
Са пдв-ом: 2.739.682,32 

Плаћање У року од 45 дана од дана испостваљања 
ситуације привремене и окончане 

Рок важења понуде: 60  дана 
Рок завршетка радова 01.09.2016. 
Гарантни рок 2 године 
 

2.Стручна оцена понуда: 
Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Стручна оцена понуда 

4349 ''МБМ РАД'' Д.О.О. Лозница Понуда понуђача је прихватљива и 
одговарајућа јер испуњава све захтеве 
наведене у конкурсној документацији 

 
       3.Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

Рангирање није вршено из разлога што је за предметну набавку пристигла само једна понуда. 
 
      4.Предлог Комисије за јавну набавку: 
 Комисија за јавну набавку  предлаже  наручиоцу да на основу члана 108. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са стручном оценом понуда донесе Одлуку о додели уговора и Уговор  за  
јавну  набавку  радова  – Адаптација Скупштинске сале у згради Градске управе града 
Лозница, додели понуђачу ''МБМ РАД'' Д.О.О. Лозница са понуђеном  ценом од  2.283.068,80 
динара без пдв-а односно 2.739.682,32 динара са пдв-ом.  
 
 На основу  горе наведеног, а сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за предметну јавну набавку, 
одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
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. 
 
Службеник за јавне набавке 
Слађана Томићевић 

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


