
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

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

ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа  
Одсек за јавне набавке  
Број: СЛ/2017 
Датум: 21.02.2017. године 
           Лозницa 
 
 
 
 Позив за достављање понуда 
 

1) Наручилац:  Град Лозница, Градска управа  Карађорђева број 2, 15300 Лозница 
2) Интернет страница Наручиоца: www.loznica.rs 

         Предмет набавке:Набавка услуга – Уклањање надгробног споменика 
3) Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде: најнижа понуђена 

цена. 
     4) Време и место подношења понуде: 
      
Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Градска управа, 
Карађорђева број 2, сваког радног дана од 08. до 14. часова и морају се налазити у затвореној 
коверти са назнаком – Уклањање надгоробног споменика. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.                                                                           
       
Крајњи рок за подношење понуда је: 08.03.2017. године до 12:00 часова 
  
Име особе за контакт која ће пружити додатне информације: 
    
Особа за контакт која ће пружати додатне информације у вези са припремом понуде је 
Данијела Мирковић, е-пошта: dmirkovic@loznica.rs, телефон 015/ 879-258 у периоду од 8,00 до 
14,00 часова. 
    
 
       Одсек за послове јавних набавки за Градску управу  
      Службеник за јавне набавке 
                                                                ______________________________ 
                         Слађана Томићевић  
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П О Н У Д А  

За услугу   уклањања надгробног споменика 

Пуно име ( назив ) понуђача   

Одговорно лице  

Адреса понуђача  

Телефон/факс  

Текући рачун  

Порески идентификациони број  

Матични број  

Шифра делатности  
 

 
 
  

Редни  
Број 

 

Назив 

 

јм 
Кол Цена без пдв-а Цена са пдв-ом 

1. 

Уклањање надгробног споменика (два 
гробна места) са опсегом  на 
катастарској парцели 1235/1 у КО 
Текериш 

ком 1 

  

  
 

 
Укупан износ без ПДВ-а: ______________ 
ПДВ 20%: _______________ 
Укупан износ са ПДВ-ом: ________________ 
 

            ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: ____________ ( НЕ СМЕ БИТИ КРАЋЕ ОД 30 ДАНА)  
 РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА: ___________________________________ 
 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:__________________________ 
 НАЧИН ПЛАЋАЊА:___________________________ 
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 Напомена: Свако заинтересовано лице може обићи локацију уз претходну најаву телефонским путем 
или на mail адресу.   
 Под условима плаћања се подразумева тачан број дана плаћања од дана издавања фактура. Рок за 
плаћање који понуђач  даје не сме  бити дужи од 45 дана. Рок се изражава  бројем дана без употребе 
речца „од“                     

                                                                           ПОНУЂАЧ: 
          ___________________                                  ______________________________ 
               (место и датум)             
                                                                                  (Име и презиме овлашћеног лица)                                             
                                                                                   
                                                              М.П                  


