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

         Град Лозница  
        Градска Управа  
Број:404-20-790/2015-III-1/1 
Датум: 30.12.2015. године 
       Л о з н и ц а 
              На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике 
Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе  доноси: 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Број:404-20-790/2015-III-1/1 

 
  Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 
15300 Лозница. 
 Врста наручиоца: Локална самоуправа 

Предмет радова: Прибављање финансијских услуга – Дугорочни кредит 
          Број јавне набавке: 18/2015.   
          Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          66110000,66113000 
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге 
Процењена вредност јавне набавке: 20.000.000,00 динара. 
Врста поступка: Отворени поступак 
Првобитна вредност  уговора: 7.217.494,40 динара.  
Вредност уговора се не мења. 
Из кредита се финансирају радови се у улици Бакал Милосава који се изводе  по  Пројектно 
техничкој документацији  и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној 
документацији. На локацији  Лозница у улици Бакал Милосава.  
 Вредност уговора се не мења. 
Назив  понуђача: BANCA INTESA AD Beograd Trg Vuka aradzica br. Bb 15300 Loznica 
           Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На  основу члана 5. Става 1. и 2. 
уговора број: 404-20-790/2015-III-1 од 26.06.2015. године. Продужава се  крајњи рок за 
одобравање  кредита и то уместо 31.12.2015. на 29.02.2015.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 
                 Дана  25.08.2015.  године , између градске управе града Лознице  у својству Наручиоца,  
и групе понуђача коју чине ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - 
носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а -  члан групе у својству 
извођача, закључен је уговор  о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава , 
заведен код Наручиоца  под бројем:  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. гоине. 
Предметни радови се финасирају из средстава добијених кредитном линијом из  Банке  
''ИНТЕСА''. 
                Дана  24.11.2015. године  Извођач радова  је упутио допис  којим  захтева продужетак 
рока за извођење радова сходно члану 6.Уговора о извођењу радова :  404-33-1275/2015-III-1 од 
28.08.2015. гоине.  
                Разматрајући достављени захтев извођача радова, а због отежаних услова извођења 
радова , Наручилац  је дана  01.12.2015. дао сагласност на продужетак рока за извођење радова  
до 15.01.2016. године. Уговорени рок за извођење радова се продужава због отежаних услова  за 
извођење радова и великог броја подземних инсталација,  такође је  дошло  до измене 
технологије   радова и динамике.  
                На  основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.)   одлучено је да се приступи 
закључењу  Анекса III Уговора о  извођењу радова  број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. 
године. 
               У складу са горе наведеним морало се приоступити и продужетку рока за повлачење 
средстава кредита и у складу са тим приступити измени уговора о јавној набавци Финансијских 
услуга – Дуговорчни кредит, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама . 
 
 

 
                                                                                                                 ГРАДСКА УПРАВА  
Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе  
Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       Милојка Смиљанић, дипл. правник 
 
Достављено:  
- Управи за јавне набавке 
- Државној ревизорској институцији 
- Начелнику 
- Архиву 
  
 


