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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), лице 

за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                                               И З М Е НА    П О З И В А 

за прикупљање понуда за набавку добара - Aлата и ситног инвентара за потребе 

оджавања посторија и грејање.  

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на сајту општине 

Сокобања www.opstinasokobanja.com  

 

Наручилац дана 14.08.2020. године врши измену Позива набавку добара - Aлата и ситног 

инвентара за потребе оджавања посторија и грејање у делу Спецификације тражених добра 

на тај начин што прецизира да се добра под редним бр. 8 траже у комплету са дршком тако да 

сада гласи 

 

Спецификација  

Р.бр Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Секира са дршком од 2кг комад 1 

2. Ручна колица за дрва комад 1 

3.  Лопате за угаљ металне од гвожђа комад 2 

4. Роцангле (клешта за вентиле од 2 цола) комад 1 

5. Брава са кваком домаће производње комад  4 

6. Рукавице заштитне  пар  10 

7. Казанче за wc  комад 2 

8. Лопате за снег металне са дршком комад 2 

 

У прилогу је дат нови Образац понуде  

У осталим деловима Позив остаје неизмењен. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 14.08.2020.године    

IV Брoј :404-95-4/2020 

                                                                                Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

За набавку добара Aлата и ситног инвентара 

Р.бр Назив 
Јединица 

мере 

Количина Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупна  цена 
без ПДВ 

1 Секира са дршком од 2кг комад 1   

2. Ручна колица за дрва комад 1   

3.  Лопате за угаљ металне од 
гвожђа 

комад 2   

4. Роцангле (клешта за вентиле 
од 2 цола) 

комад 1   

5. Брава са кваком домаће 
производње 

комад  4   

6. Рукавице заштитне  пар  10   

7. Казанче за wc  комад 2   

8. Лопате за снег металне са 
дршком 

комад 2   

 

 

Укупно понуђена  цена без ПДВ-а __________________     

Укупно понуђена  цена са ПДВ-ом __________________    

Рок испоруке и монтаже добара је ___  календарских дана (најкасније 5) календарских дана 

од дана закључења уговора. 

 

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

  

 

 

 

 

 

 

 


