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ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 

Број јавне набавке 2/2016. 
      Деловодни  број:404-07-200/2016-III- 1 
                   Датум: 07.3. 2016.год. 
 

 
 На основу члана  109. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12,14/15 и 68/15), а у вези са Извештајем  о стручној оцени понуда  од 7.03.2016. године, 
  Начелник градске управе града Лознице,   доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 2/2016 

 
 

1.Обуставља се поступак јавне набавке Радова на санацији  зграде Дома  здравља  др. 
Миленко Марин  - објекат поликлинике  у Лозници , спроведен по Позиву за подношење 
понуда за јавну набавку  Радова на санацији  зграде Дома  здравља  др. Миленко Марин  - 
објекат поликлинике  у Лозницi, број:404-7-200/2016-III-1 одгодине, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 23.02.2016. године и на интернет страници Наручиоца, због тога што у 
спроведеном поступку није прибављена ниједна порихватљива понуда. 

 2.Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у 
року од три дана од дана доношења. 
 3. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 
                                                                Образложење 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
1. Подаци о наручиоцу: 

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

2. Подаци о предмету јавне набавке: 
   Редни број јавне набавке: 2/2016. 
   Предмет  ЈН је набавка : Радова на санацији  зграде Дома  здравља  др. Миленко Марин  - 
објекат поликлинике  у Лозници   

         Процењена вредност ЈН је:10.278.886,20 динара (без ПДВ-а). 
   Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђују се из Фонда солидарности     

на основу споразума  о поверавању спровођења одлуке Комисије од 13. марта  2015. године  
закљученим између Републике Србије и Европске Комисије. Исплата радова се врши  
преко Канцеларије  за управљање јавним улагањима  у складу са закљученим уговором о 
јавној набавци а на основу испостављених фактура у року од 45 дана.7.  

3. Врста поступка : предметна јавна набавка је спроведена у отвореном поступку. 
4. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
5.      Рок за достављање понуда: 04.03.2016.  до 12,00 часова. 
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6.     .Отварање понуда: јавно отварање понуда обављено је дана 04.3.2016. године са почетком 
у 12,30 часова, а окончано је истог дана у 12,45 часова. Јавном отварању понуда присуствовао је 
представник једног понуђача (прилог: Записник о отварању понуда број: 404-07-200/2016-III-1 
од 04.03.2016. године). 
 
Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 
 
1. Понуде су поподнео један  (1) понуђача, и то: 

 
Прва понуда: 
Број понуде 5295 

Датум пријема  понуде:  04.03.2016.  
Назив и шифра понуђача СГР''Драгн Станковић'' ул. Светосавска 256 

Мали Зворник , заједничка понуда са 
подизвођечем СЗТР ''Техноколор'' Кнеза 
Милоша 12 Лозница 

Понуђена цена 
Без ПДВ-а  

10.025.670,00 

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

Рок важења понуде: 90 
Рок завршетка радова 60 
Гарантни рок 2 године 
 

2) Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 
 

Број под којим је понуда 
заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

                5295 

СГР ''Драгн Станковић'' ул. 
Светосавска 256 Мали 
Зворник , заједничка понуда 
са подизвођечем СЗТР 
''Техноколор'' Кнеза Милоша 
12 Лозница

Ова понуда је неприхватљива јер има 
битан недостатак – понуђач није 
доставио тражено средство 
финансијског обезбеђења.  

 
 

       3.Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
 Комисија констатује  да  није могуће формирати ранг листу по критеријуму најнижа 

понуђена цена јер  су обе достављене понуде оцењене као неприхватљиве.   
           
   4.Предлог Комисије за јавну набавку: 

 Комисија за јавну набавку  предлаже  наручиоцу да на основу члана 109. Став1. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда донесе одлуку о обустави поступка  
за  јавну  набавку  радова  – Радова на санацији  зграде Дома  здравља  др. Миленко Марин  - 
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објекат поликлинике  у Лозници, због тога што нису испуњени услови за доделу уговора о 
предметној јавној набавци.  

 Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку,  па је на 
основу законског овлашћења  донело ову  одлуку, која садржи  и обавезу објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки  и на интернет страни Наручиоца, у року од три дана од дана њеног 
доношења (члан 109. став 3. ЗЈН), као и поуку о правном средству ( члан 149. став 6.ЗЈН).. 
 
 
        Службеник за јавне набавке 
             ___________________ 
             Слађана Томићевић           НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                              Града Лозница 

                                                                                 
              _____________________                               

                                                                                                 Милојка Смиљанић 
                  
 
 


