
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

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

         Град Лозница  
        Градска Управа  
Број:404-33-1275/2015-III-1/4 
Датум: 18.01.2016. 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:404-33-1275/2015-III-1/4 

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

Предмет радова: Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава  у Лозници   
          Број јавне набавке: 29/2015.   
          Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          45233120 Радови на изградњи путева 
          45233141 Радови на одржавању путева 
          45233142 Радови на поправљању  путева 
Предмет јавне набавке: Радови 
Процењена вредност јавне набавке: 68.333.333,34 без пдв-а   
Врста поступка: Отворени поступак 
Првобитна вредност  уговора: 54.039.959,85 динара без пдв-а. 
Нова вредност уговора: 55.941.308,63 
Природа и обим радова :  
Предметни радови се изводе по  Пројектно техничкој документацији  и по предмеру и 
предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији  Лозница у улици Бакал 
Милосава. 
Назив  понуђача: ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац 
посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а. 
           Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На  основу члана 21. уговора 
број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.  врши се обрачун вишка и мака изведених 
радова. 
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__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
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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. године. 
                Извођач радова   ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О. Ваљево,  ул. Милована Глишића бр. 
56, доставио је  допис дана 24.11.2015. године   којим захтева прихватање извођења   вишка и 
мањка  радова у складу са јединичним ценама датим у   Понуду број: 131/15. од 06.08.2015. 
године, заведену под бројем: 15698/2015. од 07.08.2015 кодн Наручиоца; 
 Надзорни орган и  Наручилац Градска управа Града Лознице дописом број: 2066/2015-III-1  дао 
је сагласност  на захтев  Извођача  за извођење вишка и мањка радова – тако да нова   уговорена  
вредност радова  износи 55.941.308,63 динара без пдв-а. 
 Мањак радова износи 2.573.622,62 динара  без пдв-а, а вишак радова износи 4.474.971,40 
динара  без пдв-а. 
Разлика  између утврђеног  вишка и мањка  радова износи 1.901.348,78 динара без пдв-а.  
                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 IV Уговора о  извођењу радова  број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. 
године.  

 
                                                                                                                     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 
  
 


