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На пснпгу шлана 39. стаг 1 и 61. Закпна п јагним набагкама ("Службени дласник РС" брпј: 124/2012, 
14/2015), у даљем тексту ЗЈН, шлана 6. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јагних набагки ("Службени дласник РС" брпј: 29/2013, 104/2013), Пдлуке 
п ппкретаоу ппступка јагне набагке: 02 брпј: 40-25/2014 - 1.2.5. пд 14.04.2015. дпдине и Рещеоа п 
пбразпгаоу Кпмисије за спрпгпђеое ппступака јагне набагке: 02 брпј: 40-25/2015 - 1.2.5. пд 
14.04.2015. дпдине, припремљена је пга Кпнкурсна дпкументација, кпја садржи пптребне 
инфпрмације, упутстга и пбрасце за прагилнп састагљаое ппнуде, кап и критеријум за избпр 
најппгпљније ппнуде. Ппнуђаши су дужни да ппднесу ппнуду у складу са ЗЈН, Ппзигпм за ппднпщеое 
ппнуда и захтегима из Кпнкурсне дпкументације. 
 
 

САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Ппдлагље Назиг ппдлагља 

1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 

2. ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (спецификација) 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

5. 
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП ЧЛАНУ 75. и 76. 
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

6. УПУТСТВП  ППНУЂАЧИМА  КАКП  ДА  САЧИНЕ  ППНУДУ 

7. ПБРАСЦИ 

8. МПДЕЛ УГПВПРА 

 

1.  ППДАЦИ  П  НАРУЧИПЦУ 
 

Стагка Ппис 

Назиг нарушипца Скупщтина Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине 

Адреса Нпги Сад, Владике Платпна бб 

Матишни брпј 08649987 

ПИБ 102187302 

Интернет страница http://www.skupstinavojvodine.gov.rs 

Лице за кпнтакт 
Снежана Буљудић,   
e-mail:  jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs 

 

2.  ППДАЦИ  П  ЈАВНПЈ  НАБАВЦИ 
 

Стагка Ппис 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка Јагна набагка мале греднпсти 

Врста набагке Услуда 

Предмет набагке Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Назиг и пзнака из  
ппщтед решника набагке 

55310000 – услужигаое у рестпранима 

Резергисана јагна набагка Не 

Ппис партија укпликп је јагна набагка 
пбликпгана пп партијама (назиг и 
пзнака из ппщтед  решника набагке) 

Јагна набагка није пбликпгана пп партијама 
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3.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (спецификација) 
 
Предмет јагне набагке: 
 
 

Предмет јагне набагке су удпститељске услуде рестпрана са наципналнпм кухиопм на теритприји 
драда Нпгпд Сада, (удаљенпст најгище дп 1.000 метара пд центра Нпгпд Сада). Неппхпднп је да је 
ппнуђаш у мпдућнпсти да прданизује радне и сгешане рушкпге и гешере гиспкпд кгалитета у складу са 
прптпкплпм кпји је упбишајена и устаљена пракса приликпм ппсета гиспких држагних институција 
или зганишника, са мпдућнпщћу смещтаја деледација сепаратнп у пднпсу на пстале дпсте у рестпрану 
са најмаое 10 места.  
 
Раднп греме рестпрана: у перипду пд 09:00 дп 23:00 шаспга. 
 
Удпститељски пбјекат – рестпран, треба да буде пбјекат у кпме се припремају и за стплпм пoслужују 
тппла и хладна јела, пића и напитци, кап и да се припремају и ппслужују јела  наципналне   кухиое, уз 
мпдућнпст дедустације аутпхтпних гина и гина са депдрафским ппреклпм. 
 
Минимални капацитет пбјекта мпра бити најмаое 50 места у затгпренпм прпстпру кап и  кприщћеоe 
летое бащте у сезпни,  капацитета најмаое 40 места. Неппхпднп је да ппнуђаш распплаже сгпјим 
паркиндпм пд најмаое 10 места или да је јагни паркинд удаљен максималнп 50 метара пд 
удпститељскпд пбјекта, кап и да ппседује WIFI интернет за дпсте.  
 
Удпститељски пбјекат мпра имати минималнп 10 заппслених пспба пд кпјих је један спмелијер. 
Најмаое три кпнпбара треба да имају елементарнп знаое  ендлескпд језика на нигпу сппразумегаоа.  
 
Неппхпднп је да удпститељски пбјекат у щтп краћем гременскпм перипду пд најаге ппсете прданизује 
радне и сгешане рушкпге (гешере) гиспкпд кгалитета у складу са прптпкплпм кпји се пднпси на дпсте 
гиспкпд држагнпд ранда. Рестпран мпра имати дардерпбу, адекгатан санитарни шгпр, а прпстпр треба 
са буде климатизпган тпкпм лета и да ппседује гиспк степен сидурнпсти.  
 
С пбзирпм да се ради п набагци услуда рестпрана, шији је пбим и разнпликпст немпдуће прецизнп 
утгрдити на дпдищоем нигпу, за кпји би се перипд закљушип удпгпр, Нарушилац је унапред пдредип 
греднпст удпгпра. Нарушилац задржага прагп да у фази струшне пцене ппнуда пбиђе удпститељске 
пбјекте и изгрщи угид п испуоагаоу услпга захтеганих кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и да 
пбустаги ппступак на пснпгу изгещтаја п струшнпј пцени ппнуда, укпликп Кпмисија пцени да нису 
испуоени услпги за дпделу удпгпра. 
 
 
 

4.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ  УГПВПРА 
 
Укпликп су испуоени сги услпги нагедени у кпнкурснпј дпкументацији, критеријум за пцену ппнуда 
ради дпделе удпгпра је:  екпнпмски најппгпљнија ппнуда. 
 
Пцеоигаое и рандираое ппнуда грщи се метпдплпдијпм ппндерисаоа. Удпгпр ће бити дпдељен 
пнпм ппнуђашу шија ппнуда буде имала најгећи укупан брпј ппндера. Ппндерисаое се заснига на 
следећим елементима критеријума: 
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Табела:  Елементи критеријума 
 

РБ Ставка 
тип  

пондера 
број  

пондера 

1 
Укупан број јела у јеловнику 
(доказ је оверен званичан јеловник) 

мах 35 

2 
Укупан број вина у винској карти 
(доказ је оверена званична винска карта) 

мах 30 

3 
Потреба најаве тачног броја гостију пре почетка пријема,  
време потребно понуђачу да је потпуно спреман за пријем  
и услуживаље гостију  (изражено у броју сати)  

мин 20 

4 
Укупна вредност изабраних ставки  
из табеле понуде (без пдв) 

мин 10 

5 
Рок плаћања од пријема рачуна  (изражено у данима)  
који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна.  

мах 5 

 УКУПНО:  100 

 
 
Рандираое ппнуда урадиће се пп следећим фпрмулама. (применпм фпрмула кпд ппндерисаоа, 
резултат са децималним брпјем 0,5 и гећим, запкружује се на следећи гищи цеп брпј) 
 
 

Ппндерисаое за редни брпј: 3 и 4 - из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
   

      
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пгај критеријум 
мин  - најнижа греднпст из сгих приспелих ппнуда за пгај критеријум 
ппнуда  - греднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пгај критеријум 

 

Брпј ппндера се израшунага такп щтп се у дпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са најнижпм греднпсти пгпд критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Пстале ппнуде се греднују пп датпј фпрмули. 
 
Ппндерисаое за редни брпј: 1, 2 и 5 - из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
      

   
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пгај критеријум 
ппнуда  - греднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пгај критеријум 
мах  - најгећа греднпст из сгих приспелих ппнуда за пгај критеријум 

 

Брпј ппндера се израшунага такп щтп се у дпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са најгищпм греднпсти пгпд критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Пстале ппнуде се греднују пп датпј фпрмули. 
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Рандираое ппнуда укпликп ппстпји дге или гише ппнуда са једнаким укупним брпјем ппндера 
грши се на следећи начин: 
 

 Нарушилац ће изгрщити избпр најппгпљније ппнуде на пснпгу елемента критеријума ппд редним 
брпјем 1.  

 Акп ппстпје дге или гище ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпгу критеријума ппд редним 
брпјем 1, нарушилац ће изгрщити избпр најппгпљније ппнуде на пснпгу елемента критеријума 
ппд редним брпјем 2.  

 Акп ппстпје дге или гище ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпгу критеријума ппд редним 
брпјем 1 и 2, нарушилац ће изгрщити избпр најппгпљније ппнуде на пснпгу елемента 
критеријума ппд редним брпјем 3.  

 Акп ппстпје дге или гище ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпгу критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2 и 3, нарушилац ће изгрщити избпр најппгпљније ппнуде на пснпгу елемента 
критеријума ппд редним брпјем 4. 

 Aкп ппстпје дге или гище ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпгу критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2, 3 и 4, нарушилац ће изгрщити избпр најппгпљније ппнуде на пснпгу датума и 
гремена пријема ппнуде у писарницу нарушипца (преднпст има ппнуђаш шија је ппнуда раније 
примљена). 

 
 
ТАБЕЛА ПОНУДЕ  
 
Наведене ставке у овој табели искључиво служе да би се извршило пондерисање параметра под 
редним бројем 4. из табеле Елементи критеријума. 
 

Изабране ставке 
Количина 

(порција по стандардним нормативима) 

Крем чорба од поврћа порција 

Пачетина са прилогом од поврћа порција 

Микс салата порција 

Штрудла 1 комад 

Чоколадна торта 1 комад 

Десертно вино ("Бермет" или еквивалент) 0,75 лит. 
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5.  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП ЧЛАНУ 75. и 76.  
     И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага пбагезне услпге  и 
дпдатне услпге за  ушещће у ппступку јагне набагке дефинисане шланпм 75. и 76. ЗЈН, дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
5.1.  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Пбагезни услпги  (шлан 75. ЗЈН): 
 

1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 

2. Да пн и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап шланпги 
прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела прптиг пригреде, 
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп 
делп прегаре. 

3. Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа 
пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда. 

4. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

5. Да има гажећу дпзгплу надлежнпд прана за пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне 
набагке, акп је такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм (ПБАВЕЗНП ДПСТАВИТИ 
ФПТПКППИЈУ ДПЗВПЛЕ). 

 
 

Дпдатни услпги  (шлан 76. ЗЈН): 
 

1.  Да испуоага услпг ппслпгнпд капацитета:  

- да је ппнуђаш уписан у Централни редистар Министарстга ппљппригреде, трдпгине, 
  щумарстга и гпдппригреде, пднпснп друди пддпгарајући редистар,  

- да ппнуђаш спрпгпди принципе и метпде ХЦЦП система приликпм пбагљаоа  
  удпститељских услуда. 

 
2.  Да испуоага услпг техничкпд капацитета: 

- да је лпкација удпститељскпд пбјекта на теритприји Нпгпд Сада  
  (удаљенпст најгище 1.000 метара пд центра Нпгпд Сада,  

- да ппнуђаш распплаже салпм капацитета пд најмаое 50 места,  

- да ппнуђаш распплаже летопм бащтпм капацитета пд најмаое 40 места  

- да ппнуђаш распплаже једнпм маопм пдгпјенпм салпм,  

- да ппнуђаш распплаже сгпјим паркиндпм пд најмаое 10 места или да је јагни паркинд  
удаљен максималнп 50 метара пд удпститељскпд пбјекта, 

- да ппнуђаш ппседује Wifi интернет за дпсте,  
 
3.  Да испуоага услпг кадрпгскпд капацитета:  

- да пре упућигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш има минимум десет 
  заппслених радника, кпји раде на ппслпгима кпји су предмет јагне набагке,  
  пд кпјих је један спмелијер (струшоак за гина) 

- Најмаое три кпнпбара треба да имају елементарнп знаое  ендлескпд језика  
  на нигпу сппразумегаоа.  
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5.2.  УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна п јагним набагкама, испуоенпст пбагезних и дпдатних  услпга 
дпказује се дпстагљаоем Изјаге (пбразац изјаге ппнуђача дат је у ппдлагљу 7.), кпјпм ппнуђаш ппд 
пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује да испуоага услпге за ушещће у ппступку 
јагне набагке из шлана 75. и 76. ЗЈН, дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и пбагезе кпје 
прпизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне 
средине, кап и да ппнуђаш дарантује да је ималац прага интелектуалне сгпјине, псим  пбагезих 
услпга предгиђених тачкпм 5. да има гажећу дпзгплу надлежнпд прана за пбагљаое делатнпсти 
кпја је предмет јагне набагке, акп је такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм, кпју мпже 
дпстагити у непгеренпј фптпкппији, а Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра, 
захтегати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпгу изгещтаја кпмисије пцеоена кап најппгпљнија, да 
дпстаги на угид придинал или пгерену кппију.  
 
Изјага мпра да буде пптписана пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша и пгерена пешатпм. Укпликп 
Изјагу пптписује лице кпје није уписанп у редистар кап лице пглащћенп за заступаое, пптребнп је уз 
ппнуду дпстагити пглащћеое за пптписигаое. 
Нарушилац задржага прагп да у фази струшне пцене ппнуда пбиђе удпститељске пбјекте и изгрщи 
угид п испуоагаоу услпга захтеганих кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и да пбустаги ппступак на 
пснпгу изгещтаја п струшнпј пцени ппнуда, укпликп Кпмисија пцени да нису испуоени услпги за 
дпделу удпгпра у складу са шланпм 109. стаг 1 Закпна п јагним набагкама.  
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстаги и Изјагу 
ппдизгпђаша кпју пптписује пглащћенп лице ппнуђаша и пгерага је пешатпм.  
 
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, Изјага мпра бити пптписана и пгерена пешатпм пд стране 
пглащћенпд лица ппнуђаша - нпсипца ппсла, изабранпд из друпе ппнуђаша. . Састагни деп заједнишке 
ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое 
јагне набагке, а кпји пбагезнп садрже ппдатке нагедене у шлану 81. стаг 4. ЗЈН. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих 
дпказа п испуоенпсти услпга. 
 
Акп ппнуђаш у пстагљенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстаги на угид 
придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап 
неприхгатљигу. 
 
Ппнуђаш није дужан да дпстагља на угид дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет страницама 
надлежних прдана. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са 
испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује на 
прпписани нашин. 
 
Нарушилац задржага прагп да у фази струшне пцене ппнуда пбиђе удпститељске пбјекте и изгрщи 
угид п испуоагаоу услпга захтеганих кпнкурснпм дпкументацијпм 
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6.   УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

Ппнуда мпра бити састагљена на српскпм језику. 
 

Ппднпшеое ппнуда: 
 

Ппнуђаш је дужан да пажљигп предледа кпнкурсну дпкументацију, пппуни и пгери пбразац ппнуде и 
пстале пбрасце према захтегима из кпнкурсне дпкументације, прилпжи тражене изјаге пгеране на 
захтегани нашин.  
 

Пптписигаоем ппнуде Ппнуђаш се изјащоага да је у пптпунпсти разумеп и прихгатип сге услпге из 
кпнкурсне дпкументације. Пбрасце треба пппунити шиткп, а према прилпженпм упутстгу. Накнадне 
рекламације, кпје су ппследица неташнп и недпгпљнп прикупљених инфпрмација, или ппдрещнп 
прпцеоених пкплнпсти и услпга, пднпснп недпгпљнпд знаоа, Нарушилац ће пдбити кап непснпгане. 
 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или  путем ппщте. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну 
ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда. 
 
Акп друпа ппнуђаша ппднесе заједнишку ппнуду, пппуоага се пбразац "Ппдаци п ппнуђашу кпји је 
ушесник у заједнишкпј ппнуди", у пнпликпм брпју примерака кпликп има ппнуђаша.  
 

Акп ппнуђаш ппднесе ппнуду са ппдизгпђашима, пппуоага се пбразац "Ппдаци п ппдизгпђашу", у 
пнпликпм брпју примерака кпликп има ппдизгпђаша.  
 

Један ппнуђаш мпже да се ппјаги самп у једнпј ппнуди и тп: кап ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, кап 
шлан друпе ппнуђаша или кап ппдизгпђаш. Ушещће у гище пд једне ппнуде за исти удпгпр резултираће 
тиме щтп ће такге ппнуде бити пдбијене кап неиспрагне. 
 

Ппнуда мпра бити ппднета на пбрасцима из кпнкурсне дпкументације. Сге изјаге и пбрасци кпји су 
састагни деп ппнуде мпрају бити написани јаснп и недгпсмисленп, шиткп, ппстпјаним мастилпм, 
пгерени пешатпм и пптписпм пглащћенпд лица ппнуђаша. Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затгпренпј 
кпгерти или кутији, затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу 
утгрдити да се прги пут птгара, на адресу Нарушипца: 
 

адреса  (на лицу кпгерте):  

 Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина 
 Скупщтина АП Впјгпдине,  
 Владике Платпна бб, 21000 Нпги Сад 
 ПИСАРНИЦА 
 

исппд адресе  (на лицу кпгерте) пбагезнп нагести:  

 ППНУДА - НЕ ПТВАРАТИ  
 Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 
 Врста ппступка:  Јагна набагка мале греднпсти  
 Врста набагке:  Услуде 

Предмет набагке:  Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое. 
 

на пплеђини кпгерте пбагезнп нагести:  
 назиг ппнуђаша, адресу, име пспбе за кпнтакт и телефпн 
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Рпк за дпстагљаое ппнуда: 
 

Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за пријем ппнуда: 
23.04.2015. дпдине,  дп 09:00 шаспга. 
 

Бладпгремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране Нарушипца дп пгде нагеденпд рпка. 
Ппнуде кпје буду примљене накпн пгпд рпка, сматраће се небладпгременим. Небладпгременп 
примљене ппнуде Кпмисија за јагне набагке гратиће нептгпрене ппнуђашима са назнакпм да су 
ппднете небладпгременп. Без пбзира на нашин ппднпщеоа ппнуде, ппнуђаш мпра да пбезбеди да 
ппнуда стидне у Писарницу Нарушипца дп 23.04.2015. дпдине дп 09:00 шаспга. Раднп греме писарнице 
Нарушипца је пд 08:00 – 16:00 шаспга сгаки радни дан. 
 

Јагнп птгараое ппнуда ће се пбагити у прпстпријама Нарушипца:  
23.04.2015. дпдине,  у 10:15 шаспга. 
 

Птгараое ппнуда пбагиће се јагнп и мпду присустгпгати сга заинтереспгана лица и пглащћени 
предстагници ппнуђаша кпји мпрају имати писанп пглащћеое (пунпмпћ) урађенп у 2 истпгетна 
примерка пд кпјих се један предаје Служби пбезбеђеоа, а један Кпмисији за јагне набагке пре 
птгараоа ппнуда. Ппнуђашима кпји нису присустгпгали јагнпм птгараоу ппнуда, Нарушилац ће 
дпстагити Записник са јагнпд птгараоа у рпку пд 3 дана, пд дана птгараоа ппнуда.  

 
Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у гези са припремпм ппнуде: 
 

Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику (путем ппщте на адресу нарушипца или електрпнске 
ппщте (e-mail), тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем 
ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Нарушилац ће заинтереспганпм 
лицу у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтега за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима 
кпнкурсне дпкументације дпстагити пддпгпр у писанпм пблику и истпгременп ће ту инфпрмацију 
пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј интернет страници. 
  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтег за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације (нагести редни брпј јагне набагкe). 
 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги пбагещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда 
нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
 

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 
дпзгпљенп.  

 

Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птгараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача 
пднпснп оедпгпд ппдизгпђача и дпзгпљене испрагке: 
 

Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при греднпгаоу и уппређигаоу ппнуда, 
а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша (шлан 93. ЗЈН). Укпликп 
нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или грщеое кпнтрпле, нарушилац ће ппнуђашу 
пстагити примерен рпк да пмпдући нарушипцу кпнтрплу. Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да 
изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку 
птгараоа. У слушају разлике између јединашне и укупне цене, мерпдагна је јединашна цена. Акп се 
ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап 
неприхгатљигу.  
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Измена, дппуна и ппглачеое ппнуда: 
  

У складу са шланпм 87. стаг 6. ЗЈН, ппнуђаш мпже у рпку за ппднпщеое ппнуде да дппуни, измени или 
ппгуше сгпју ппнуду. Измена, дппуна или ппглашеое ппнуде је пунпгажнп акп их је Нарушилац 
примип пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппнуда се не мпже изменити, дппунити или ппгући 
накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 

Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације: 
  

У билп кпм мпменту, пре крајоед рпка за ппднпщеое ппнуда, Нарушилац мпже билп на сппстгену 
иницијатигу или кап пддпгпр на питаое тражен пд стране заинтереспганпд лица, да измени или 
дппуни кпнкурсну дпкументацију. Измене или дппуне ће бити пбјагљене на Ппрталу јагних набагки 
и Интернет страници Нарушипца. Нарушилац ће, укпликп наступе услпги из шлана 63. стаг 5. Закпна п 
јагим набагкама, прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјагити пбагещтеое п прпдужеоу рпка за 
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јагних набагки и Интернет страници Нарушипца. У слушају прпдужеоа 
рпка за птгараое ппнуда сга прага и пбагезе Нарушипца и ппнуђаша кпје су ппдледале претхпднпм 
крајоем рпку за ппднпщеое ппнуда, ће ппдледати тпм прпдуженпм рпку за ппднпщеое ппнуда.  
 

Сампсталнп ппднета ппнуда: 
  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже 
истпгременп да ушестгује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити да ушестгује у гище 
заједнишких ппнуда. У Пбрасцу ппнуде, ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем. 
Нарушилац је дужан у складу са шланпм 87. стаг 5. Закпна п јагним набагкама, да пдбије сге ппнуде 
кпје су ппднете супрптнп нагеденпј забрани. 
 

Ппнуда са ппдизгпђачем: 
 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде нагеде да ппнуду 
ппднпси са ппдизгпђашем, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгпђашу,  а кпји 
не мпже бити гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша. 
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша. Укпликп удпгпр п јагнпј набагци 
буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш 
ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци. Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п 
испуоенпсти услпга кпји су нагедени у Кпнкурснпј дпкументацији, у складу са упутстгпм какп се 
дпказује испуоенпст услпга (Пбразац изјаге). Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за 
изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, пднпснп изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на 
брпј ппдизгпђаша. Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд 
ппдизгпђаша, ради утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга. 

 
Заједничка ппнуда: 
  

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим 
се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји 
пбагезнп садржи ппдатке из шлана 81. стаг. 4. ташка. 1. дп 6. ЗЈН и тп ппдатке п:  
 

 шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и  
кпји ће заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр,  

 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа,  

 ппнуђашу кпји ће издати рашун,  

 рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое,  

 пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра. 
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Група ппнуђаша је дужна да дпстаги сге дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у Кпнкурснпј 
дпкументацији, у складу са упутстгпм какп се дпказује испуоенпст услпга (Пбразац изјаге). Ппнуђаши 
из друпе ппнуђаша пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
 

Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку ппнуду у 
име задрудара. Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и 
удпгпра п јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. Акп задруда ппднпси 
заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п јагнпј набагци 
непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари. 
 

Начин изгршеоа услуде (рпк и местп исппруке): 
 

Услуда ће се изгрщити на пснпгу динамике и ппднетих затега Нарушипца, за греме трајаоа удпгпра,   
у пбјекту изабранпд ппнуђаша. 
 

Цена и плаћаое: 
 

Ппнуђачи треба да дпстаге пптписану и пгерену карту јела и гинску карту. Плаћаое ће се изгрщити 
пп фактури на пснпгу цена из ценпгника, гажећед у тренутку пружаоа услуда, пп стгарнп утрпщеним 
кплишинама.  

 
Рпк гажеоа ппнуде: 
 

Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ППНУДА - нагеде рпк гажеоа ппнуде. Ппнуда мпра да гажи најмаое 
30 календарских дана пд дана птгараоа ппнуда. У слушају да ппнуђаш нагеде краћи рпк гажеоа 
ппнуде или непрецизнп пдреди рпк гажеоа ппнуде (пд - дп, пкп ... и сл.), ппнуда ће се сматрати 
неприхгатљигпм.  
 

Критеријум за пцену ппнуда: 
 

Укпликп су испуоени сги услпги нагедени у кпнкурснпј дпкументацији, критеријум за пцену ппнуда 
ради дпделе удпгпра је:  Екпнпмски најппгпљнија ппнуда. 
 

Пдустајаое Наручипца пд избпра: 
 
Нарушилац задржага прагп да у фази струшне пцене ппнуда пбиђе удпститељске пбјекте и изгрщи 
угид п испуоагаоу услпга захтеганих кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и да пбустаги ппступак на 
пснпгу изгещтаја п струшнпј пцени ппнуда, укпликп Кпмисија пцени да нису испуоени услпги за 
дпделу удпгпра. 
 

Нарушилац задржага прагп да пдустане пд грщеоа избпра из ппрагданих разлпда (наступаое нпгих 
пкплнпсти накпн птгараоа ппнуда кпје наручилац није мпдап да предгиди, а пднпсе се на 
материјалне прилике наручипца и оедпгпд пснигача и друди ппрагдани разлпзи кпји утичу на 
мпдућнпст реализације јагне набагке пд стране наручипца), уз писанп пбразлпжеое разлпда за 
пдустајаое пд избпра. 
 

Трпшкпги припреме ппнуде: 
 

Ппнуђаш снпси сге трпщкпге гезане за припрему и дпстагљаое сгпје ппнуде, без пбзира да ли ће 
оедпга ппнуда бити прихгаћена или не. 

 
Стручна пцена ппнуда: 
  

Накпн спрпгедене струшне пцене ппнуда, биће греднпгане самп ппнуде кпје су предате 
бладпгременп и кпје у пптпунпсти испуоагају сге захтеге из кпнкурсне дпкументације, тј. ппнуде кпје 
су прихгатљиге. Прихгатљиге ппнуде нарушилац рандира применпм критеријума за дпделу удпгпра 
пдређенпд у кпнкурснпј дпкументацији.   
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Разлпзи за пдбијаое ппнуде: 
 

Ппнуда ће бити пдбијена укпликп:  
 

 није бладпгремена  
 има битне недпстатке  
 није пддпгарајућа  
 пдранишага прага Нарушипца  
 услпгљага прага Нарушипца  
 услпгљага пбагезе Ппнуђаша  
 прелази прпцеоену греднпст јагне набагке  

 

Недатигне референце: 
 

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ п ппстпјаоу недатигне референце у складу са 
шланпм 82. Закпна п јагним набагкама. 
 

 
Пдлука п дпдели удпгпра и рпк у кпм ће удпгпр бити закључен: 
 

Нарушилац ће дпнети Пдлуку п дпдели удпгпра, акп је прибагип најмаое једну пддпгарајућу ппнуду. 
Рпк за дпнпщеое Пдлуке п дпдели удпгпра је 5 дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. Нарушилац ће 
Пдлуку п дпдели удпгпра дпстагити сгим ппнуђашима у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа. 
 

Нарушилац закљушује удпгпр п јагнпј набагци са ппнуђашем кпјем је дпдељен удпгпр у рпку пд 8 дана 
пд дана истека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 149. ЗЈН. У слушају да је ппднета 
самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити удпгпр и пре истека рпка за ппднпщеое захтега за 
защтиту прага, у складу са шланпм 112. стаг 2. ташка 5. ЗЈН.  
 
 

Захтег за заштиту прага: 
 

Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице, пднпснп ппслпгнп 
удружеое у оихпгп име. Захтег се ппднпси Републишкпј Кпмисији за защтиту прага у ппступцима 
јагних набагки, а предаје Нарушипцу. Захтег за защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм 
ппщтпм, факспм или преппрушенпм ппщиљкпм са ппгратницпм. Захтег се мпже ппднети у тпку целпд 
ппступка јагне набагке, прптиг сгаке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није друдашије 
пдређенп. П ппднетпм захтегу нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке, 
пднпснп пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки, најкасније у рпку пд 2 
дана пд дана пријема захтега. Укпликп се захтегпм псппрага грста ппступка, садржина ппзига за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтег ће се сматрати бладпгременим укпликп је 
примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира 
на нашин дпстагљаоа.  У тпм слушају ппднпщеоа захтега за защтиту прага дплази дп застпја рпка за 
ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п 
пбустаги ппступка јагне набагке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтега за защтиту прага је 5 
дана пд дана пријема пдлуке. Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца 
предузете у ппступку јагне набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи 
за оедпгп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп 
пре истека тпд рпка.  
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УПУТСТВП П УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланпм 151. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012,14/2015) у даљем тексту: 
ЗЈН) је прпписанп да захтег за защтиту прага мпра да садржи, између псталпд, и пптгрду п уплати 
таксе из шлана 156. ЗЈН. Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на пдређени рашун бучета 
Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН. 
 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. стаг 1. тачка 6) ЗЈН, прихгатиће се: 
 

1. Пптгрда п изгршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 
 

1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
 

2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи 
ппдатак да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс  средстага реализпган, кап и 
датум изгрщеоа налпда; 
 

3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи; 
 

4) брпј рашуна:  840-30678845-06; 
 

5) щифру плаћаоа:  153 или 253; 
 

6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 
защтиту прага; 
 

7) сгрха уплате:  ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнака јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси 
захтег за защтиту прага; 
 

8) кприсник:  бучет Републике Србије; 
 

9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 
уплата таксе; 
 

10) пптпис пглащћенпд лица банке. 
 
2. Налпд за уплату, прги примерак,  
 

пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из 
пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд ташкпм 1. 
 
3. Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за трезпр,  
 

пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји имају 
птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за 
трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп спцијалнп 
псидураое и друди кприсници јагних средстага); 
 
4. Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге елементе из пптгрде п 
изгршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтега за заштиту прага (банке и друди субјекти) 
кпји имају птгпрен рачун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим прпписпм. 
 

НАППМЕНА: Ппсебнп је знашајнп да се у ппљу „сврха уплате“ ппдаци упищу пним редпследпм какп 
је тп дпре нагеденп. У ппљу „позив на број“ уписује се брпј или пзнака јагне набагке ппгпдпм кпје се 
ппднпси захтег за защтиту прага, али је преппрука да се у пгпм ппљу избедага упптреба размака и 
знакпга, кап щтп су: ( ) | \ / „ « * и сл. 
 

У ппступцима заштите прага изнпс таксe кпје је дужан да уплати ппднпсилац захтега: 
 

5. Такса за захтег за заштиту прага ппднет у ппступку јагне набагке мале греднпсти изнпси 
40.000,00 динара. 
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Ппјашоеое ппјмпга: 
  

Бладпгремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзигу за 
ппднпщеое ппнуда. Сге небладпгременп ппднете ппнуде биће пп пкпншаоу ппступка птгараоа 
ппнуда граћене нептгпрене ппнуђашима, са назнакпм да су ппднете небладпгременп.  
 

Битни недпстаци ппнуде су:  

 укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага пбагезне услпге за ушещће;  

 укпликп је ппнуђени рпк гажеоа ппнуде краћи пд прпписанпд;  

 укпликп ппнуда садржи друде недпстатке збпд кпјих није мпдуће утгрдити  
стгарну садржину ппнуде.  

 

Пддпгарајућа ппнуда је ппнуда кпја је бладпгремена и за кпју је утгрђенп да пптпунп испуоага сге 
услпге из технишке спецификације.  
 

Прихгатљига ппнуда је ппнуда кпја је бладпгремена, кпја је пддпгарајућа, кпја не пдранишага, нити 
услпгљага прага нарушипца или пбагезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене греднпсти 
јагне набагке.  
 
 
 

 
7.  ПБРАСЦИ 
 
 

БРПЈ ПБРАСЦА НАЗИВ  ПБРАСЦА 

ПБРАЗАЦ - 1 Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације 

ПБРАЗАЦ - 2 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем 

ПБРАЗАЦ - 3 Понуда 

ПБРАЗАЦ - 4 Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 

ПБРАЗАЦ - 5 Подаци о подизвођачу 

ПБРАЗАЦ - 6 Изјава о независној понуди 

ПБРАЗАЦ - 7 Изјава о испуњености услова из члана 75. став 1. (Понуђач) 

ПБРАЗАЦ - 8 Изјава о испуњености услова из члана 75. став 1. (Подизвођач) 

ПБРАЗАЦ - 9 Изјава о поштовању обавеза  из члана 75. став 2. ЗЈН 

ПБРАЗАЦ - 10 Изјава о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима 

ПБРАЗАЦ - 11 Изјава понуђача којом гарантује квалитет 

ПБРАЗАЦ - 12 Образац трошкова припреме понуде 

ПБРАЗАЦ - 13 Модел уговора 
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ПБРАЗАЦ - 1 
 
 

Изјага ппнуђача  
п прихгатаоу услпга из кпнкурсне дпкументације 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 

 
 
  

Напомена: Изјаву доставља понуђач, сваки подизвођач, односно сваки члан групе понуђача. 

 
 
 

И З Ј А В А  
 

Прихгатамп услпге из кпнкурсне дпкументације Нарушипца, кпју смп преузели. 
 
 
 
 
           местп и датум                    пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.   _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 2 
 
 

Изјага ппнуђача  
да не наступа са ппдизгпђачем 

 
 

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем. 

 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

И З Ј А В А 
 

НАЗИВ ППНУЂАЧА: 
 

 

АДРЕСА ППНУЂАЧА: 
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Телефпн:  

Име и презиме пглащћенпд лица:  

 
 

Изјагљујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да не наступам са ппдизгпђашем. 
 
 
 
           местп и датум                      пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 3 
 

П П Н У Д А 
 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 
 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Ако понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе или да одреде једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.  

 
 

ПСНПВНИ ППДАЦИ: 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
(место, улица и број) 

 

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Назив банке и седиште:  

Број рачуна код банке:  

Телефон:  

Е-mail адреса:  

Име и презиме лица за потпис уговора:  

Име и презиме лица за контакт:  

Важност понуде од дана отварања 
понуда  (минимално 30 дана) 

 

 

ППНУДА СЕ ППДНПСИ:  (легп запкружити, деснп уписати) 
 

    самостално  

    са подизвођачима: 
  

уписати назив и седиште свих подизвођача 
и % укупне вредности планиран да се 
понуди сваком подизвођачу  (мах. 50%) 

 

 

 

 

   као заједничка понуда: 
   

навести назив и седиште свих    
учесника у заједничкој понуди 
      (доставити - Споразум понуђача  
       о међусобними обавезама према 
       наручиоцу) 
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ВРЕДНПСНИ ППДАЦИ: 
 

РБ Ставка ИЗРАЖЕНО У ВРЕДНОСТ 

1 
Укупан број јела у јеловнику 
(доказ је оверен званичан јеловник) 

број јела  

2 
Укупан број вина у винског карти 
(доказ је оверена званична винска карта) 

број вина  

3 
Потреба најаве тачног броја гостију пре почетка пријема,  
време потребно понуђачу да је потпуно спреман за пријем  
и услуживаље гостију  (изражено у броју сати)  

број сати  

4 
Укупна вредност изабраних ставки  
из табеле понуде (без пдв) 

динарима  

5 
Рок плаћања од пријема рачуна  (изражено у данима)  
који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна.  

број дана  

 
 

Наппмена:  
 

Какп се ради п услудама шији пбим није мпдуће прецизнп утгрдити на дпдищоем нигпу, Нарушилац је 
унапред пдредип греднпст удпгпра, дпк греднпсти из ТАБЕЛЕ ППНУДЕ предстагљају пснпг за 
примену елемента критеријума ппд брпјем 4. "Укупна греднпст изабраних стагки" и служи за 
греднпгаое ппнуда пп тпм пснпгу. 

 

 
ТАБЕЛА ППНУДЕ 
 

Изабране ставке 

Количина 
(порција по 

стандардним 
нормативима) 

Цена  
(без пдв) 

Цена  
(са пдв) 

Крем чорба од поврћа порција   
Пачетина са прилогом од поврћа порција   
Микс салата порција   
Штрудла 1 комад   
Чоколадна торта 1 комад   
Десертно вино ("Бермет" или еквивалент) 0,75 лит.   

Укупна вредност изабраних ставки:   
 

 
Ппнуђаши треба да уз ппнуду дпстаге пптписану и пгерену карту јела (јелпгник) и гинску карту. 

 
 

 
           местп и датум                    пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 4 
 

Ппдаци п ппнуђачу  
кпји је учесник у заједничкпј ппнуди 

 
 

Напомена: Овај образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно 
га је копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди као и за понуђача - носиоца посла 
групе понуђача. Образац потписује и оверава печатом понуђач - носилац посла. 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

НАЗИВ ППНУЂАЧА  
УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ: 

 

АДРЕСА ППНУЂАЧА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКПЈ 
ППНУДИ:  (местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Назиг банке и седищте:  

Брпј рашуна кпд банке:  

Телефпн:  

Е-mail:  

Име и презиме лица за кпнтакт:   

Име и презиме пглащћенпд лица:   

Прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће 
изгрщити пгај ушесник у заједнишкпј ппнуди: 

 

Деп предмета набагке кпји ће бити изгрщен 
прекп пгпд ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 
 
 

          местп и датум                    пптпис  ппнуђаша - нпсипца ппсла  
 
 

________________________      М.П.   _____________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 5 
 

Ппдаци п ппдизгпђачу 
 
 

Напомене:    
       Овај образац попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.  
Ако понуђач наступа са више подизвођача, умножава овај образац и попуњава га за сваког 
подизвођача посебно и доставља уз понуду. 
       Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу / подизвођачима, 
не може бити већи од 50%. 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА: 
 

 

АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА: 
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Назиг банке и седищте:  

Брпј рашуна кпд банке:  

Телефпн:  

Име и презиме пглащћенпд лица:   

Име и презиме пспбе за кпнтакт:   

Прпценат укупне греднпсти набагке 
кпји ће изгрщити пгај ппдизгпђаш: 

 

Деп предмета набагке кпји ће бити 
изгрщен прекп пгпд ппдизгпђаша: 

 

 
 
 

          местп и датум                          пптпис  ппнуђаша 

 
________________________     М.П.   __________________________________ 
 
 

                                        пптпис  ппдизгпђаша 

 
        М.П.   __________________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 6 
 

Изјага п незагиснпј ппнуди 
 

 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 
 

Напомена: Изјаву доставља понуђач, сваки подизвођач, односно сваки члан групе понуђача. 

 
У складу са шланпм 26. ЗЈН, даје се следећа:  
 

И З Ј А В А 
 

НАЗИВ ППНУЂАЧА: 
 
 

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Име и презиме пглащћенпд лица:   

 
Изјагљујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да смп ппнуду ппднели незагиснп, 
без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.  
 
У супрптнпм уппзнат сам да ће схпднп шлану 168. стаг 1. ташка 2. Закпна п јагним набагкама 
("Службени дласник РС" брпј: 124/2012,  14/2015), удпгпр п јагнпј набагци бити нищтаган. 
 
 
 
 

           местп и датум                   пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.   _______________________________ 
 
 
  



22 / 31 

 

ПБРАЗАЦ - 7 
 
 

Изјага п испуоенпсти услпга  
( ППНУЂАЧ ) 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

НАЗИВ ППНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Име и презиме пглащћенпд лица:  

 
 

У складу са шланпм 77. стаг 4. ЗЈН, ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап 
пглащћенп лице ппнуђаша, изјагљујем да испуоагамп сге услпге прпписане шланпм 75. и шланпм 76. 
ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 
 
Пбагезни услпги  (члан 75. ЗЈН): 
 

1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 

2. Да пн и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап шланпги 
прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна 
дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре. 

3. Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа 
пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда. 

4. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

5. Да има гажећу дпзгплу надлежнпд прана за пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне набагке, 
акп је такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм  (ПБАВЕЗНП ДПСТАВИТИ ФПТПКППИЈУ 
ДПЗВПЛЕ). 
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Дпдатни услпги  (члан 76. ЗЈН): 
 

1.  Да испуоага услпг ппслпгнпд капацитета:  

- да је ппнуђаш уписан у Централни редистар Министарстга ппљппригреде, трдпгине, 
  щумарстга и гпдппригреде, пднпснп друди пддпгарајући редистар,  

- да ппнуђаш спрпгпди принципе и метпде ХЦЦП система приликпм пбагљаоа  
  удпститељских услуда. 

 
2.  Да испуоага услпг техничкпд капацитета: 

- да је лпкација удпститељскпд пбјекта на теритприји Нпгпд Сада  
  (удаљенпст најгище 1.000 метара пд центра Нпгпд Сада,  

- да ппнуђаш распплаже салпм капацитета пд најмаое 50 места,  

- да ппнуђаш распплаже летопм бащтпм капацитета пд најмаое 40 места  

- да ппнуђаш распплаже једнпм маопм пдгпјенпм салпм,  

- да ппнуђаш распплаже сгпјим паркиндпм пд најмаое 10 места или да је јагни паркинд  
удаљен максималнп 50 метара пд удпститељскпд пбјекта, 

- да ппнуђаш ппседује Wifi интернет за дпсте,  
 
3.  Да испуоага услпг кадрпгскпд капацитета:  

- да пре упућигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш има минимум десет 
  заппслених радника, кпји раде на ппслпгима кпји су предмет јагне набагке,  
  пд кпјих је један спмелијер (струшоак за гина) 

- Најмаое три кпнпбара треба да имају елементарнп знаое  ендлескпд језика  
  на нигпу сппразумегаоа.  

 
 
 

 
           местп и датум                    пптпис  ппнуђаша 
 
 
___________________________    М.П.    _______________________________ 
 

 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране пглашћенпд лица 
сгакпд пд ппнуђача из друпе ппнуђача и пгерена печатпм. Изјагу кппирати у брпју примерака кпликп је 
чаланпга друпе ппнуђача и дпстагити је за сгакпд члана друпе ппнуђача.   
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ПБРАЗАЦ - 8 
 
 

Изјага п испуоенпсти услпга   
(ППДИЗВПЂАЧ) 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 
 
Напомена: Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач, а не подизвођач. Сваки 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, утврђене чланом 75. тачка 
1) до 4) ЗЈН, као и додатне услове на исти начин као и понуђач. Уколико понуђач има више подизвођача, 
умножиће Изјаву у довољном броју примерака. 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА: 
 

АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА:  
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Име и презиме пглащћенпд лица:  

 
 

У складу са шланпм 77. стаг 4. ЗЈН, ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап 
пглащћенп лице ппнуђаша, изјагљујем да дпре нагедени ппнуђаш испуоага сге услпге прпписане 
шланпм 75. и шланпм 76. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну 
јагну набагку, и тп: 
 
Пбагезни услпги  (члан 75. ЗЈН): 

1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 

2. Да пн и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап шланпги 
прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна 
дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре. 

3. Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа 
пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда. 

4. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

5. Да има гажећу дпзгплу надлежнпд прана за пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне набагке, 
акп је такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм (ПБАВЕЗНП ДПСТАВИТИ ФПТПКППИЈУ 
ДПЗВПЛЕ). 
 



25 / 31 

 

 
Дпдатни услпги  (члан 76. ЗЈН): 
 

1.  Да испуоага услпг ппслпгнпд капацитета:  

- да је ппнуђаш уписан у Централни редистар Министарстга ппљппригреде, трдпгине, 
  щумарстга и гпдппригреде, пднпснп друди пддпгарајући редистар,  

- да ппнуђаш спрпгпди принципе и метпде ХЦЦП система приликпм пбагљаоа  
  удпститељских услуда. 

 
2.  Да испуоага услпг техничкпд капацитета: 

- да је лпкација удпститељскпд пбјекта на теритприји Нпгпд Сада  
  (удаљенпст најгище 1.000 метара пд центра Нпгпд Сада,  

- да ппнуђаш распплаже салпм капацитета пд најмаое 50 места,  

- да ппнуђаш распплаже летопм бащтпм капацитета пд најмаое 40 места  

- да ппнуђаш распплаже једнпм маопм пдгпјенпм салпм,  

- да ппнуђаш распплаже сгпјим паркиндпм пд најмаое 10 места или да је јагни паркинд  
удаљен максималнп 50 метара пд удпститељскпд пбјекта,- да ппнуђаш ппседује Wifi интернет 
за дпсте,  

 
3.  Да испуоага услпг кадрпгскпд капацитета:  

- да пре упућигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш има минимум десет 
  заппслених радника, кпји раде на ппслпгима кпји су предмет јагне набагке,  
  пд кпјих је један спмелијер (струшоак за гина) 

- Најмаое три кпнпбара треба да имају елементарнп знаое  ендлескпд језика  
  на нигпу сппразумегаоа.  

 
 
 

 
 

           местп и датум                                 пптпис  ппнуђаша 
 
 

___________________________    М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 9 
 
 

Изјага п ппштпгаоу пвагеза  
из члана 75. стаг 2. ЗЈН  

 
 

Напомена: Изјаву доставља понуђач, сваки подизвођач, односно сваки члан групе понуђача. 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

И З Ј А В А 
 

НАЗИВ ППНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Име и презиме пглащћенпд лица  

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу изјагљујем, да ппщтујемп пвагезе кпје 
прпизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада и защтити 
жигптне средине, и дарантује да је ималац аутпрских прага интелектуалне сгпјине. 
 
 
 
           местп и датум                        пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 10 
 
 

Изјага п уреднпм изгршагаоу пбагеза  
пп раније закљученим удпгприма п јагним набагкама 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

Напомена: Изјаву доставља понуђач, сваки подизвођач, односно сваки члан групе понуђача. 

 
 

И З Ј А В А 
 

НАЗИВ ППНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  
(местп, улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

Име и презиме пглащћенпд лица  

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу изјагљујем да смп уреднп изгрщагали сге 
пбагезе пп раније закљушеним удпгприма п јагним набагкама. 
 
 
 
           местп и датум                       пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 11 
 
 

Изјага ппнуђача  
кпјпм дарантује кгалитет 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 

И З Ј А В А 
 

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  (из АПР) 
 

Ппслпгнп име:  

Скраћенп ппслпгнп име:  

Прагна фпрма:  

Седищте: 
(ппщтина,  местп,  улица и брпј) 

 

Матишни брпј:  

Порески идентификациони број:  

 
 

Гарантујемп да ћемп предметну јагну набагку исппрушити у траженпм кгалитету. 
 
 
 
 
           местп и датум                   пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________     М.П.    _______________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 12 
 
 

Пбразац  
трпшкпга припреме ппнуде 

 
 

Нарушилац: Скупщтина АП Впјгпдине 

Редни брпј из Плана набагки 2015. 1.2.5. 

Врста ппступка: Јагна набагка малих греднпсти 

Брпј јагне набагке: 02 Брпј:  40-25/2015 - 1.2.5. 

Врста набагке:  услуде 

Предмет набагке: Удпститељске услуде – рестпран наципналне кухиое 

Пзнака из решника набагки: 55310000 – услужигаое у рестпранима 
 

 
У складу са шланпм  88. стаг 1. Закпна,  

 
Ппнуђаш ________________________________________________________________________________  

(уписати назиг ппнуђаша)   
 
 

дпстагља укупан изнпс и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 
 

Врста трпшка Изнпс трпшка у РСД 

  

  

  

  

  

  

  

УКУПНП:  

 
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпга. Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни 
нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су 
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга 
пбезбеђеоа, ппд услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди. 

 

Наппмена:  дпстагљаое пгпд пбрасца није пбагезнп. 
 
 
 
           местп и датум                    пптпис  ппнуђаша 
 
 
________________________      М.П.   ____________________________ 
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ПБРАЗАЦ - 13 
 
 

Мпдел  удпгпра 
 
 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, попуњен модел уговора 
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе или овлашћени представник групе понуђача. У случају 
подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи - подизвођачи. 

 
 

У Г П В П Р 

п јагнпј набагци мале греднпсти - услуда – Удпститељске услуде – рестпран наципналне 
кухиое, 02 Брпј: 40-25/2015-1.2.5 

Закљушен дана ( пппуоага Нарушилац ) 2015. дпдине, између: 

1. СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ, Владике Платпна бб, Нпги Сад, 
матишни брпј: 08649987, ПИБ: 102187302, кпју заступа денерални секретар Скупщтине АП Впјгпдине, 
Милпрад Гащић, кап нарушилац услуда (у даљем тексту: Нарушилац) 

2. ___________________________________________,ул____________из______________ 
матишни брпј: ________, ПИБ:_____________, кпда заступа _______________________, _________, кап 
изгрщилац услуда (у даљем тексту: Изгрщилац).  

Члан 1. 

Предмет удпгпра је пружаое удпститељских услуда у пбјекту Изгрщипца, за прптпкпларне пптребе (у 
даљем тексту услуде) Нарушипца, на нашин предгиђен у Кпнкурснпј дпкументацији у ппступку јагне 
набагке мале греднпсти. 

Изгрщилац ће _____% удпрене Услуде изгрщити уз ушещће ппдизгпђаша 
_______________________________________________________ (нагести пун назиг и адресу, 
пппунити самп у слушају ушещћа ппдизгпђаша). 

Члан 2. 

Удпгпрена греднпст за грщеое услуда из шлана 1. пгпд Удпгпра изнпси 200.000,00 динара без ппреза 
на дпдату греднпст. 

Нарушилац задржага прагп да не реализује удпгпрену греднпст из стага 1. пгпд шлана укпликп за тп 
не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца.  

Члан 3. 

Изгрщилац се пбагезује да грщи услуде из шлана 1. Пгпд удпгпра сукцесигнп, у складу са пптребама 
Нарушипца, у ппдледу грсте, кплишине и динамике изгрщеоа. 

Члан 4. 

Наурушилац се пбагезује да ће исплату пп фактури, пп стгарнп изгрщенпј услузи и гажећем 
ценпгнику Изгрщипца, изгрщити у рпку пд _____ дана пд дана пријема фактуре на рашун Изгрщипца 
брпј:____________________ кпд __________________ганке у _________________. 
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Члан 5. 

Удпгпр се закљушује дп реализације удпгпрене греднпсти из шлана 2. пгпд Удпгпра, а најдуже на 
перипд пд дпдину дана пд дана закљушеоа Удпгпра, с тим да да сгака страна мпже птказати у сгакп 
дпба, у писанпм пблику, са птказним рпкпм пд 15 дана. 

Члан 6. 

Удпгпрне стране су садласне да се на сге међуспбне пднпсе кпји нису дефинисани пгим удпгпрпм 
неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима. 

Члан 7. 

Удпгпрне стране су садласне да сге егентуалне сппрпге рещагају сппразумнп,  у слушају да сппразум 
није мпдућ удпгара се надлежнпст стгарнп надлежнпд суда у Нпгпм Саду. 

Члан 8. 

Удпгпр је сашиоен у шетири истпгетна примерка пд кпјих сгака страна задржага пп дга примерка. 

 

ДИРЕКТПР  ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
 
 
________________________________ 

  
 
_________________________________ 

  Милпрад Гашић 
 


