
                                                              
 

                    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:  06.03. 2015.год. 
 

 
 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 06.03.2015. године,на предлог Комисије за 
јавне набавке Наручилац је дана 06.03.2015.године  донео: 

О Д Л У К А 
о додели уговора 

Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – додатни радови 
Број:9/2015. 

   
У јавној набавци  радова – Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни 

радови   Број:8/2015., бира се као најповољнија понуда  понуђача   '' МБМ РАД'' д.о.о. 
Лозниоца  МБ: 17619217, ПИБ: 103637007 , ул. Жиће Марковића бб  чија је понуда бр. 4520/15. 
од  05.03.2015.године, оцењена као  прихватљива, одговарајућа и наjповољнија у поступку јавне 
набавке, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној 
набавци  добара. 
                                                                Образложење 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 404-11-371/2015-III-1 од 
27.02.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци  радова - Изградња  
центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови  Број:8/2015,  у  преговарачком 
поступку без објављивања позива за достављање понуда, на основу члана 36. Став 1 тачка 5.  
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).  
А.  
1. Назив наручиоца: Град Лозница градска управа  
2. Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2. 
3. Редни број јавне набавке: 8 /2015. 

Предмет  ЈН је набавка  Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови 
4. Број:ЈН8/2015. 
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у преговарачком   поступку без објављивања позива 

у складу са позитвним мишљењем Управе за јавне набавке број: 404-02-411/15 од 
24.02.2015. године .  

6. Подаци о ЈН из плана набавки: Средства  се налазе у плану набавки за 2015. Годину под 
редним бројем 1.3.3./2015.  

7. Процењена вредност ЈН је:666.666,00 динара (без ПДВ-а). 
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
ОРН: Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          45000000 Грађевински радови; 
          45210000 Радови на високоградњи; 
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          45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију; 
           45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање 
Датум закључивања првобитног  уговора: 20.10.2014. године од стране Наручиоца 
 Број: 7943/2014- III-1  
 Период важења уговора : до реализације предметних радова. 
9.   Разлози за примену Преговарачког поступка без објављивања  позива :  
Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за досављање понуда: 
На основу извештаја надзорног органа  ИМЕНОВАНОГ Решењем: број :8430/2014-3-1 од 
24.10.2014.   констатовано да је неопходно извести додатне радове  како би се објекат ставио у 
функцију.    

Сходно члану 36.  Став 1. Тачка 5. По којем наручилац  у случају додатних радова који 
нису обухваћени првобитним пројектом  а који су због непредвидљивих околности постали 
неопходни  за извршење уговора  о јавној набавци , под условом да се уговор закључи  са 
првобитним добављачем , да укупна вредност  ( непредвиђених радова )  није већа  од 15% од 
укупне  вредности првобитно закљученог  уговора  у отвореном  поступку. Првобитни уговор је 
закључен са понуђачем ''МБМ РАД'' д.о.о. из Лознице. Вредност првобитно уговорених радова 
износи 47.335.946,20 без пдв-а. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. У складу са чл. 31. 36,  став 1. Тачка 5. , 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, 
Обавештење   о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за достављање 
понуда и Конкурсна документација   је објављена  дана 27.2.2015. године, и Порталу јавних 
набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs . 

Рок за достављање понуда утврђен је Конкурсном документацијом  за достављање 
понуда  на 05.03.2015.  до 12,00 часова. 
 

2. Приспеле понуде понуђача: 
 
        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   
        наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 
 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: Није их било 
Табела 1 

 

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1.     
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 2 
Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

     

 
1. 

 '' МБМРАД '' д.о.о. Лозница 
Жиће Марковића бб 15300 
Лозница 

4520 05.03.2015. 11:55 
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Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 
т.ј. дана 05.03.2015. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је и стог дана у 12,45 
часова.  

Отварању понуда  и поступку преговарања је   присуствововао  овлашћени представнник 
понуђача. 
3. Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 05.03. 2015. године, извршила детаљан преглед 
и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а. неприхватљиве понуде: Нема  
         3.б.  прихватљиве понуде су: 

 понуда бр. 4520/2014  понуђача  '' МБМ РАД '' д.о.о.  Лозница  
 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 563.508,08  без пдв-а  
 У поступку преговарања понуђач је понудио нову цену и то: 535.000,00 без пдв-а  
 Рок важења понуде  30 дана 
 Рок за завршетак радова : 7 календарких дана  
 Плаћање :7 дана  од дана испостављања привремене или окончане ситуације. 

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76.  
Закона о јавним набавкама, Конкурсне документације укључујући и техничке спецификације  
које чине саставни део конкурсне документације. 
4. Мишљење комисије о јавној набавци:  
 У складу са чл.105 став 1. тачка 9. и 10. Закона о јавним набавкама, комисија даје  
 следеће мишљење са предлогом мера. 

1. О разлозима достављања само 1 (једне) понуде 
Недостатак адекватних и одговарајућих понуђача који могу да реализују ову врсту радова. 
 
Напомена: Коментар комисије по овом основу неопходан је само уколико је у поступку јавне набавке  
                     достављена само 1(једна) исправна и прихватљива понуда.
 

 
5. Рангирање  прихватљивих понуда: 

На основу свеобухватне  стручне оцене понуде Комисија констатује  да је на адресу 
наручиоца пристигла само једна понуда те из тог разлога није могуће формирати ранг листу 
понуђача. 

6. Предлог комисије за јавну набавку: 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда  предлаже се наручиоцу доношење одлуке о 
додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци  Изградња  центра за рекреативну  
наставу у Тршићу – Додатни радови  са понуђачем '' МБМ РАД'' д.о.о.  Лознице ул.Жиће 

Ред. 
Бр. ПОНУЂАЧ 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
 
 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Са  ПДВ-а 

1. 
 ''МБМРАД'' д.о.о. Лозница ул. Жиће 
Марковића  

535.000,00 642.000,00
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Марковића бб  чија је понуда бр. 4520/15. од  05.03.2015 .године, оцењена као  прихватљива , 
одговарајућа и наjповољнија у поступку јавне набавке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у 
року од 10 дана  од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима  јавних набавки , а предаје  Наручиоцу. Истовремено један примерак  
захтева за заштиту  права  подносилац доставља Републичкој  комисији. 
 
 


