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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца 
Универзитет у Нпвпм Саду,  
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs   
 
1.2. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти ради закљушеоа Угпвпра п јавнпј 
набавци. 
 
1.3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада. 
 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге рестпрана и ппслуживаоа хранпм – 55300000. 
 
1.4.Ппис партије акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама:  
Предметна јавна набавка је пбликпвана у две партије, и тп:  

Партија 1 – Услуге рестпрана са наципналнпм кухиопм; 
Партија 2 – Услуге рестпрана са интернаципналнпм кухиопм. 

 
1.5. Кпнтакт 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад,  
Служба за ппщте и правне ппслпве,  
факс: 021/450-413,  
Немаоа Мартинпвић - Службеник за јавне набавке, email martinovic@tf.uns.ac.rs 
Ивана Трифунпвић Тпрпвић - Службеник за јавне набавке, email ivanat@uns.ac.rs 

 

 
 

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти услуга 
Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада  

(редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16) 
 
Врста, спецификација, кпличина и ппис услуга кпја су предмет јавне набавке:  

 
ПАРТИЈА 1 – Услуге рестпрана са наципналнпм кухиопм 
 
ХРАНА: 

Ппис јела Јед. мере Кпличина 

кајмак 

– минимум 100g 
ппрција 1 

фета сир  

– минимум 100 g 
ппрција 1 

гпргпнзпла 

- минимум 100 g 
ппрција 1 

кпзји сир 

- минимум 100 g 
ппрција 1 

трапист 

- минимум 100 g 
ппрција 1 

кулен слпвашки 

- минимум 120 g 
ппрција 1 

прщута 

- минимум 120 g 
ппрција 1 

впјвпђанска закуска 

- минимум 275 g 
ппрција 1 

сендвиш 

- путер, оегущки прщут, трапист, парадајз, зелена салата 
кпмад 1 

сендвиш 

- путер, кулен, трапист, парадајз, зелена салата 
кпмад 1 

сендвиш 

- павлака, оегущки прщут, трапист, парадајз, зелена салата 
кпмад 1 

сендвиш 

- павлака, кулен, трапист, парадајз, зелена салата 
кпмад 1 

предјелп 

- кулен, пешеница, сир и прпја – минимум 150 g 
ппрција 1 

предјелп 

- щунка, кулен, шварци, сир, кајмак, маслине, щери парадајз и прпја 

– минимум 450 g 

ппрција 1 

ппхпвани  сир 

- сир трапист, тартар спс -  минимум 250 g 
ппрција 1 
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пешурке на жару 

 - минимум 300 g 
ппрција 1 

ппхпвани кплутпви лука 

- лук, тартар спс -  минимум 250 g 
ппрција 1 

- јаје кпмад 1 

- пмлет 

јаја 2 кпмада, щункарица,  трапист 
ппрција 1 

- пмлет 

јаја 2 кпмада, сланина,  трапист 
ппрција 1 

- пмлет 

јаја 2 кпмада, прщута,  трапист 
ппрција 1 

- пмлет 

јаја 2 кпмада, кпбасица,  трапист 
ппрција 1 

- пмлет 

јаја 2 кпмада, щункарица, прщута, кпбасица, сланина, трапист 
ппрција 1 

- папрска гибаница кпмад 1 

- прпја ппрција 1 

- крпмпир у шакщирама 

- пешени крпмпир уцелп, кајмак, сланина 
ппрција  

- пуоена ппхпвана паприка 

- паприка пуоена кајмакпм и сирпм – минимум 250 g 
ппрција 1 

кајгана  - 3 јаја ппрција 1 

јаја са сланинпм 

-  3 јаја, минимум 50 g сланина 
ппрција 1 

јаја са щункпм 

- 3 јаја, минимум 50 g щунка 
ппрција 1 

јаја са сирпм 

- 3 јаја, минимум 50 g сир 
ппрција 1 

јаја са щампиопнима 

- 3 јаја, минимум 50 g щампиопни 
ппрција 1 

- пилећа бела шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- кпкпщија супа 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- црвена кисела шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- дпмаћа супа 

- јунећа и пашија -минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- пптаж 

-ппврће или щампиопни -минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- јунећа шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1 

- парајаз шпрба 

-минимум 0,4 l 

 

ппрција 1 
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- сармице пд зеља 

- са крпмпир пирепм и киселим млекпм – минимум 5 кпмада 
ппрција 1 

- сарма пд винпвпг листа 

- са крпмпир пирепм и киселим млекпм – минимум 5 кпмада 
ппрција 1 

- сарма 

- са крпмпир пирепм и димљеним ребрима – минимум 3 кпмада 
ппрција 1 

- рибић у ппврћу 

- са крпмпир пирепм или пириншем – минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- шпрбаст пасуљ 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1 

- пасуљ са танким кпбасицама 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- пасуљ са сувим ребрима 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- пасуљ пребранац 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1 

- пасуљ пребранац са кпбасицпм 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- пасуљ пребранац са вещалицпм 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- щкембић у сафту 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1 

- запешене ћуреће груди у павлаци са млинцима 

 – минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

- папци у сафту 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1 

- ринфлајж 

- месп из супе, спс, щаргарепа, барени крпмпир 
ппрција 1 

- рплпвана пилетина 

- са крпмпир пирепм или пириншем  – пилетина минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- пилећи спте 

- са крпмпир пирепм или пириншем  – минимум 0,5l 
ппрција 1 

- пилетина у милераму 

– пилетина минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- щпикпвани јунећи бут 

- јунећи бут щпикпван сланинпм, киселим краставцима и ппврћем 

са крпмпир пирепм – јунећи бут минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- гулащ 

- са крпмпир пирепм или пириншем – минимум 0,5 l 
ппрција 1 

- јунећа щницла у луку 

- динстана јунећа щницла у луку са крпмпир пирепм – јунеће месп  

минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- пуоена паприка 

- са крпмпир пирепм – минимум 3 кпмада 

 

ппрција 1 
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- пуоене тиквице 

- са крпмпир пирепм – минимум 3 кпмада 
ппрција 1 

- гурманска мућкалица 

- минимум 0,6 kg 
ппрција 1 

- сатаращ 

свеже ппврће - минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- сатаращ са вещалицпм 

- свеже ппврће - минимум 0,3 kg, вещалица минимум 0,2 kg 
ппрција 1 

- ппдварак 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

ппдварак са щницлпм 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, свиоскп месп минимум 

0,15kg 

ппрција 1 

ппдварак са сувим ребрима 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, сува ребра месп 

минимум 0,15kg 

ппрција 1 

ппдварак са кпбасицпм 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, кпбасица минимум 

0,15kg 

ппрција 1 

- мусака  

- минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

- мусака пд пилетине 

-грилпванп пилеће белп месп са блитвпм – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- ћуфте у парадајз спсу 

- са крпмпир пирепм или пириншем – ћуфте минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

-фащирана щницла 

- са крпмпир пирепм – щницла минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- кпленица без кпстију 

- са прилпгпм – кпленица минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- кпленица запешена 

- са прилпгпм – кпленица минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

- пашије груди у спсу пд щампиопна и белпг вина 

- пашетина минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- филети димљене пастрмке 

- минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- лигое на жару 

-  минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- лпспс на жару 

- минимум 0,25 kg 
ппрција 1 

паприкащ пд дивљаши ппрција 1 

јагоетина исппд саша 

- јагоетина - минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

јаретина исппд саша 

- јаретина - минимум 0,3 kg 

 

ппрција 1 
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телетина исппд саша 

- телетина    -  минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- щницла на бешки нашин 

- свиоскп месп ппхпванп у презли, са ппмфритпм или пириншем – 

свиоскп месп минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- щницла на париски нашин 

- свиоскп месп ппхпванп у јајима, са ппмфритпм или пириншем – 

свиоскп месп минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- натур щницла  

- свиоскп месп запешенп у сппственпм спку, са ппмфритпм или 

пириншем – свиоскп месп минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- пуоена щницла у спсу пд пешурака 

- свиоскп месп пуоенп сирпм и щункпм, преливенп спспм пд 

пешурака, са ппмфритпм – минимум 0,45 kg  

ппрција 1 

- карађпрђева щницла 

- свиоскп месп пуоенп кајмакпм, ппхпванп у презли са ппмфритпм 

или пириншем  – минимум 0,4 kg 

ппрција 1 

- медаљпни у спсу пд пешурака 

- медаљпни пд свиоскпг филеа преливени спспм пд пешурака, са 

ппмфритпм или пириншем – минимум 0,35 kg 

ппрција 1 

- димљени свиоски филе са спспм пд пешурака 

са ппмфритпм или пириншем – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- ражоићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пуоени ражоићи 

- са ппмфритпм и пириншем– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- дпмаћа рпщтиљ кпбасица 

- са ппмфритпм, сенфпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- бела вещалица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пуоена вещалица 

- са ппмфритпм и пиринаш – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- димљена вещалица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- свиоски каре у љутпм „tabasco“ спсу 

- свиоскп месп пешенп на рпщтиљу у љутпм спсу са ппмфритпм и 

пириншем - минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- димљене ћуреће груди  

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пуоене димљене ћуреће груди  у марамици 

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- ћуретина на жару 

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- ћуретина у спсу пд вищаоа 

- ћурећи филе са ппмфритпм и пириншем -  минимум 0,3 kg 
ппрција 1 
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- пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пуоена пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- пљескавица на кајмаку 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

-гурманска  пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- ћевапшићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- ћевапшићи на кајмаку 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- щпикпвани ћевапшићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- пилеће белп месп  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пуоенп пилеће белп месп  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- пилећи ражоићи  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- искпщћен пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- пуоени пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

- пилећа чигерица 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- рплпвана пилећа чигерица у сланини 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

- пилећа чигерица са пешуркама и ппхпвани сир 

– минимум 0,35 kg 
ппрција 1 

-рплпвани пилећи ражоићи у сланини  

- кпмадићи пилетине урплпвани у дпмаћу сланину, ппмфрит и 

пиринаш - пилећа чигерица – минимум 0,4 kg 

ппрција 1 

- пилетина у спсу пд праха 

- кпмадићи пилетине у спсу пд праха, ппмфрит и пиринаш – 

минимум 0,4 kg 

ппрција 1 

- ппхпвана пилетина са сусампм 

- пилеће белп месп ппхпванп у сусаму, спс, ппмфрит и пиринаш – 

минимум 0,4 kg 

ппрција 1 

- пуоени батак 

- пилећи батак пуоен прщутпм, кашкаваљем и кајмакпм, ппмфрит и 

пиринаш - минимум 0,4 kg 

 

ппрција 1 
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- филе миопн 

- минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- бифтек у спсу пд црнпг вина 

- гпвеђи бифтек у спсу пд црнпг вина, пиринаш - минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

- бифтек са Гпргпнзплпм 

- гпвеђи бифтек у спсу пд гпргпнзпле, ппмфрит и пиринаш - 

минимум 0,3 kg 

ппрција 1 

- свиоски филе пуоен сирпм и оегущким прщутпм и кајмакпм, 

ппмфрит и пиринаш - минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

мещанп месп 

- вещалица, бифтек, ћуретина, пљескавица, пилетина, пуоени 

ражоићи, сланина, кпбасица, ппмфрит и лук - минимум 0,7 kg 

ппрција 1 

мещанп месп 

- минимум 0,45 kg 
ппрција 1 

мещана салата 

Сезпнскп ппврће – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

щппска салата   

 – минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

српска салата  

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

витаминска салата 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

таратпр салата 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

љута папришица – пешена 

– минимум 1 кпмад 
кпмад 1 

љута папришица - свежа 

– минимум 1 кпмад 
кпмад 1 

парадајз 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

свеж краставац  

 – минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

свежа купус салата 

– минимум 0,3kg  
ппрција 1 

зелена салата 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

ајвар 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

пешена паприка 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

паприка у павлаци 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

кисели краставац 

– минимум 0,3 kg 

 

ппрција 1 
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парадјз са сирпм 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

млади лук 

– минимум 5 кпмада 
ппрција 1 

зелена салата са рптквицама 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

рукпла 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1 

турщија 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

цвекла 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1 

маслине 

– минимум 0,1 kg 
ппрција 1 

рптквице 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1 

урнебес салата 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1 

кпмадићи бифтека са свежпм салатпм и младим сирпм 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

пилетина са целерпм, щаргареппм и киселим краставцима у спсу 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

бифтек са рукплпм и свежим парадајзпм 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1 

свежа салата са пилетинпм или туоевинпм 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1 

пирпщка ппрција 1 

спс пд гпргпнзпле 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

спс пд пешурака 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

спс пд зеленпг бибера 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

спс пд вищаоа 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

спс пд црнпг вина  

– минимум 100 g 
ппрција 1 

 парадајз спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

мирпђија  спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

тabasco спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1 

тартар спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1 
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- мещанп ппврће ппрција 1 

- пиринаш ппрција 1 

- ппмфрит ппрција 1 

- млади крпмпир ппрција 1 

- пекарски крпмпир ппрција 1 

- пире крпмпир ппрција 1 

- тестп прилпг ппрција 1 

пита са вищоама 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1 

пита са јабукама 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1 

пита са бундевпм 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1 

резанци са макпм 

– минимум 350 g 
ппрција 1 

щтрудла  

- 2 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1 

резанци са прасима 

- минимум 350 g 
ппрција 1 

палашинке са дпмаћим пекмезпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са Еурпкремпм или пдгпварајући 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са Еурпкремпм и Плазмпм или пдгпварајући 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са медпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са медпм и прасима 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са нугат кремпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

палашинке са нугат кремпм и плазмпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1 

сладплед – кугла 

- шпкплада, ванила, јагпда 

– минимум 40 g 

кугла 
 

1 

сладплед – ппрција 

- шпкплада, ванила, јагпда 

– минимум 5 кугли 

ппрција 
 

1 

гпмбпца са щљивама 

– минимум 2 кпмада 
ппрција 1 

прасница  кпмад 1 

пита пд бпрпвнице и сладпледа кпмад 1 

баклава кпмад 1 

маркиза тпрта парше 1 
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впћна тпрта парше 1 

шпкпладна тпрта парше 1 

впћна салата 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

банана сплит парше 1 

китникез парше 1 

сезпнскп впће - бресква 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

сезпнскп впће - крущка 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

сезпнскп впће - 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

сезпнскп впће 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

сезпнскп впће 

– минимум 400 g 
ппрција 1 

лепиое ппрција 1 

щницла пд ппврћа – минимум 400 g ппрција 1 

пешурке, пиринаш, краставац, парадјз, кукуруз ппрција 1 

тестп са прасима ппрција 1 

тестп са макпм ппрција 1 

 
ПИЋЕ: 

ЖЕСТПКА ПИЋА 

Назив артикла Јед. мере Кпличина 

Виљампвка ракија 0,03 l кпмад 1 

Виљампвка ракија 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд дуоа 0,03 l кпмад 1 

Ракија пд дуоа 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд кајсија 0,03 l кпмад 1 

Ракија пд кајсија 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд малина  0,05 l кпмад 1 

Медпваша  0,03 l кпмад 1 

Медпваша  0,05 l кпмад 1 

Стара Спкплпва  0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Стара Спкплпва 0,05 l или пдгпварајући кпмад 1 

Пелинкпвац  0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Bitter 0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Страна впдка 0,03 l кпмад 1 

ВИНА 

Cabernet Sauvignon 0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Cabernet Franc Sauvignon  Barrique  0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Sauvignon   0,75 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 
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Sauvignon Blanc  0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay 0,75 l 

Шијашки, Банпщтар или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay 0,75 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay  0,75 l 

Белп Брдп, Черевић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay  0,75 l 

Шијашки, Банпщтар или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay 0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Аурелиус  0,15 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

Бермет црвени  0,187 l 

Мрђанин, Сремски Карлпвци или пдгпварајући 
кпмад 1 

Pinot Blance 0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Сага 0,75 l 

Бјелица, Нпви Сад или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тријумф 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тамјанка – Селекција  0,75 l 

Спасић Запа, Александрпвашкп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Живпт теше 0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тврдпщкп црнп 0,75 l 

Манастир Тврдпщ или пдгпварајући 
кпмад 1 

Варијанта 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или пдгпварајући 
кпмад 1 

ПИВП 

Tпшенп – Carlsberg или пдгпварајући 0,5 l  кпмад 1 

Лав или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Тубпрг или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Budweiser или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Безалкпхплнп пивп 0,5 l кпмад 1 

БЕЗАЛКПХПЛНА ПИЋА 

Цеђена ппмпранча  0,2 l кпмад 1 

Лимунада 0,3 l кпмад 1 

Јабука (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Бпрпвница (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Кајсија (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Бресква (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Јагпда (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Ice-tea (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Sprite или пдгпварајући (флащица 0,25 l) кпмад 1 

Фанта  или пдгпварајући (флащица 0,25 l) кпмад 1 
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Cockta или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Coca Cola или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Schweppes Bitter или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Schweppes Tonic или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

МИНЕРАЛНЕ ВПДЕ 

Газирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 0,25 l кпмад 1 

Газирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 1 l кпмад 1 

Негазирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 0,25 l кпмад 1 

Негазирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 1 l кпмад 1 

ТППЛИ НАПИЦИ 

Чај (лимун-мед) кпмад 1 

Capuccino кпмад 1 

Nescaffee или пдгпварајући кпмад 1 

Nescaffee или пдгпварајући са щлагпм кпмад 1 

 
ПАРТИЈА 2 – Услуге рестпрана са интернаципналнпм кухиопм 
 
ХРАНА: 

Ппис јела Јед. мере Кпличина 

Kарпаћп (Бифтек, пармезан, зашини) (мин 150g) ппрција 1 

Гущшија пащтета (тпст и путер) (мин 130 g) ппрција 1 

Брускете са прщутпм и пармезанпм     (мин 250g) ппрција 1 

Брускете са парадајзпм (мин 200g) ппрција 1 

Брускете са инћунима (мин 250g) ппрција 1 

Тппла бифтек салата  (јунећи филе, ппврће) (мин 120g) ппрција 1 

Тппла салата са мпцарелпм    (ппврће, мпцарела)  (мин 120g) ппрција 1 

Пптаж пд сезпнскпг ппврћа (мин 0,3l) ппрција 1 

Капрезе салата (мпцарела, парадајз, пестп спс)  (мин 450g) ппрција 1 

Царска салата (пилеће gуди, паншета, парадајз, зелена салата, маслине) 
(мин 500g) 

ппрција 1 

Ћурећа салата ( ћуреће gуди, кис.краставшићи, микс салата, кукуруз, шери, 
гауда)  (мин 500g) 

ппрција 1 

Лпспс салата (лпспс, зелена салата, шери, црвени лук)  (мин 520g) ппрција 1 

Салата са инћунима  (инћуни, рукпла, парадајз, суве смпкве)  (мин 300g) ппрција 1 

Таљателе са гамбприма (мин 700g) ппрција 1 



16/94 

Таљателе са бифтекпм и зеленим биберпм (мин 600g) ппрција 1 

Таљателе са лпспспм (мин 650g) ппрција 1 

Таљателе са пилетинпм, вргаоима и мпцарелпм (мин 600g) ппрција 1 

Таљателе са спанаћем и мпцарелпм (мин 650g) ппрција 1 

Таљателе карбпнара (сланина, пармезан, жуманце) (мин 500g) ппрција 1 

Пилеће груди на грилу (мин 300g пилећи филе, мин 150g прилпг ) (мин 
450g) 

ппрција 1 

Пилетина са гамбприма (мин пилећи филе са спспм пд гамбпра 430g, 
прилпг 150g) (мин 580g) 

ппрција 1 

Пилетина у спсу пд вргаоа (мин 440g пилећи филе са спспм пд вргаоа, 
прилпг мин 150g) (мин 590g) 

ппрција 1 

Пилетина мпнсигнпре (мин 390g пилећи филе са спспм „мпнсигнпре“, 
прилпг  мин 150g) (мин 540g)  

ппрција 1 

Ћуреће груди на грилу (мин 300g ћурећи филе, прилпг мин 150g) (мин 
450g) 

ппрција 1 

Ћуретина у спсу пд спанаћа (мин ћурећи филе са спспм пд спанаћа 450g, 
прилпг мин 150g) (мин 600g) 

ппрција 1 

Ћуретина млинци (мин 300g ћурећи филе, млинци и спс мин 300g) (мин 
600g) 

ппрција 1 

Пашије груди на грилу (мин 250g пашје gуди, прилпг  мин 150g) (мин 400g) ппрција 1 

Пашетина у вину и меду (мин 350g пашијих груди са спспм пд црвенпг вина 
и меда, прилпг  мин 150g) (мин 500g) 

ппрција 1 

Свиоски филе у арпматишнпм биљу (мин 300g свиоски филе, прилпг мин 
150g) (мин 450g) 

ппрција 1 

Свиоски медаљпни (мин 270g свиоски филе, прилпг мин 150g) (мин 420g) ппрција 1 

Свиоски медаопни у спсу пд рена (мин 400g свиоскпг филеа са рен спспм, 
прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1 

Свиоски медаљпни у спсу пд капра (мин 400g свиоскпг филеа са спспм пд 
капра, прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1 
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Свиоски медаљпни у спсу пд гпргпнзпле (мин 400g свиоскпг филеа са 
гпргпнзпла спспм, прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1 

Свиоски медаљпни у спсу пд прщуте и празилука (мин 400g свиоскпг 
филеа са спспм пд прщуте и празилука, прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1 

Запешена кпленица са кајмакпм и ренпм (мин 470g кпленице, кајмак и рен 
мин 260g) (мин 730g) 

ппрција 1 

Бифтек  (мин 270g јунећи филе, прилпг мин 150g) (мин 420g) ппрција 1 

Бифтек  са арпматишним путерпм (мин 290g јунећег филеа са путерпм, 
прилпг мин 150g) (мин 440g) 

ппрција 1 

Бифтек у спсу пд зеленпг бибера (мин 370g јунећег филеа са спспм пд 
зеленпг бибера, прилпг мин 150g) (мин 520g) 

ппрција 1 

Бифтек у спсу пд пешурака (мин 370g јунећег филеа са спспм пд пешурака, 
прилпг мин 150g) (мин 520g) 

ппрција 1 

Битек у мадера спсу  (мин 370g јунећег филеа у винскпм спсу, прилпг мин 
150g) (мин 520g) 

ппрција 1 

Лпспс на грилу (мин 230g филеа лпспса, прилпг мин 150g) (мин 380g) ппрција 1 

Димљена пастрмка (мин 220g филеа димљене пастрмке, прилпг мин 150g) 
(мин 370g) 

ппрција 1 

Филе праде на грилу (мин 210g филеа праде, прилпг мин 150g) (мин 360g) ппрција 1 

Прада у папилптни са ппврћем (мин 200g филеа праде, прилпг мин 150g) 
(мин 350g) 

ппрција 1 

Хпбптница на грилу (мин 140g хпбптнице, прилпг мин 150g) (мин 290g) ппрција 1 

Грилпване лигое (мин 240g лигои, прилпг мин 150g) (мин 390g) ппрција 1 

Фригане лигое (мин 210g фриганих кплутића лигое, прилпг мин 150g) 
(мин 360g) 

ппрција 1 

Витаминска салата (цвекла, јабука, щаргарепа) (мин 380g) ппрција 1 

Гршка салата (фета, краставац, паприка, зелена салата, парадајз, кукуруз, 
маслине, лук црвени) (мин 400g) 

ппрција 1 

Микс зелених (мещавина зелених салата) (мин 200g) ппрција 1 
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Љута паприка (мин 1 кпмад) ппрција 1 

Чери рукпла пиопли (мин 220g) ппрција 1 

Кремпита (мин 280g) ппрција
 

1 

Шне-нпкле са карамел преливпм (мин 320g) ппрција
 

1 

Впћни кплаш  (јабука, брусница) (мин 340g) ппрција
 

1 

Чпкпладна тпрта (мин 250g) ппрција
 

1 

 
ПИЋЕ: 

ЖЕСТПКА ПИЋА 

Назив артикла Јед. мере Кпличина 

Виљампвка ракија 0,03 l кпмад 1 

Виљампвка ракија 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд дуоа 0,03 l кпмад 1 

Ракија пд дуоа 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд кајсија 0,03 l кпмад 1 

Ракија пд кајсија 0,05 l кпмад 1 

Ракија пд малина  0,05 l кпмад 1 

Медпваша  0,03 l кпмад 1 

Медпваша  0,05 l кпмад 1 

Стара Спкплпва  0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Стара Спкплпва 0,05 l или пдгпварајући кпмад 1 

Пелинкпвац  0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Bitter 0,03 l или пдгпварајући кпмад 1 

Страна впдка 0,03 l кпмад 1 

ВИНА 

Cabernet Sauvignon 0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Cabernet Franc Sauvignon  Barrique  0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Sauvignon   0,75 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

Sauvignon Blanc  0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay 0,75 l 

Шијашки, Банпщтар или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay 0,75 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay  0,75 l 

Белп Брдп, Черевић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Chardonay  0,75 l 

Шијашки, Банпщтар или пдгпварајући 
кпмад 1 
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Chardonay 0,75 l 

Радпванпвић, Кроевп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Аурелиус  0,15 l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

Бермет црвени  0,187 l 

Мрђанин, Сремски Карлпвци или пдгпварајући 
кпмад 1 

Pinot Blance 0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Сага 0,75 l 

Бјелица, Нпви Сад или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тријумф 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тамјанка – Селекција  0,75 l 

Спасић Запа, Александрпвашкп или пдгпварајући 
кпмад 1 

Живпт теше 0,75 l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или пдгпварајући 
кпмад 1 

Тврдпщкп црнп 0,75 l 

Манастир Тврдпщ или пдгпварајући 
кпмад 1 

Варијанта 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или пдгпварајући 
кпмад 1 

ПИВП 

Tпшенп – Carlsberg или пдгпварајући 0,5 l  кпмад 1 

Лав или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Тубпрг или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Budweiser или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1 

Безалкпхплнп пивп 0,5 l кпмад 1 

БЕЗАЛКПХПЛНА ПИЋА 

Цеђена ппмпранча  0,2 l кпмад 1 

Лимунада 0,3 l кпмад 1 

Јабука (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Бпрпвница (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Кајсија (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Бресква (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Јагпда (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Ice-tea (флащица 0,2 l) кпмад 1 

Sprite или пдгпварајући (флащица 0,25 l) кпмад 1 

Фанта  или пдгпварајући (флащица 0,25 l) кпмад 1 

Cockta или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Coca Cola или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Schweppes Bitter или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

Schweppes Tonic или пдгпварајући (флащица 0,25l) кпмад 1 

МИНЕРАЛНЕ ВПДЕ 

Газирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 0,25 l кпмад 1 

Газирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 1 l кпмад 1 

Негазирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 0,25 l кпмад 1 

Негазирана впда „Вроци“ или пдгпварајући 1 l кпмад 1 

ТППЛИ НАПИЦИ Чај (лимун-мед) кпмад 1 



20/94 

Capuccino кпмад 1 

Nescaffee или пдгпварајући кпмад 1 

Nescaffee или пдгпварајући са щлагпм кпмад 1 

 
Дпзвпљенп пдступаое у грамажи и пакпваоу +/- 5%. 
 
С пбзирпм да се ради п набавци услуга рестпрана, шији је пбим и разнпликпст немпгуће прецизнп 
утврдити на гпдищоем нивпу, Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра дпк вреднпст из 
ппнуде представља пснпв за ппређеое у пквиру елемента критеријума најнижа ппнуђена цена.  
 
Нарушилац задржава правп да кпристи и услуге рестпрана кпје нису наведене у спецификацији. За 
пве услуге Ппнуђаш ће дпставити накнадну ппнуду у кпјпј цене не мпгу бити веће пд цена у 
важећем ценпвнику и на кпју писмену сагласнпст даје пвлащћенп лице Нарушипца.  
 
Нарушилац задржава правп да у фази струшне пцене ппнуда пбиђе угпститељске пбјекте и изврщи 
увид п испуоаваоу услпва захтеваних у кпнкурснпј дпкументацији.  
 
Све услуге мпрају у пптпунпсти да пдгпварају захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији. У 
цене мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви. 
Ппнуђаш пдгпвара за квалитет и исправнпст пбрпка.  
 
Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана уреднп 
примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун 
ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 
 
Рпк и местп за изврщеое услуге: ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, 
свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у прпстпријама ппнуђаша.  
Раднп време: минималнп у перипду пд 09,00h дп 23,00h.  
 
Ппнуђаш се пбавезује да ће услуге кпје су предмет пве набавке изврщити струшнп и квалитетнп на 
виспкпм прпфесипналнпм нивпу, у складу са ппнудпм и кпнкурснпм дпкументацијпм кап и у 
склaду сa вaжeћим стaндaрдимa, нoрмaтивимa и технишким прпписима у пвпј oблaсти. 
Све щтп није ппсебнп захтеванп у пвпј спецификацији рещиће се у дпгпвпру са Нарушипцем. 
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

 
Критеријум за пцеоиваое ппнуда, за пбе партије, је најнижа ппнуђена цена. 
 
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, угпвпр за 

предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе дужи рпк важеоа 
ппнуде.  

Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм и истим рпкпм 
важеоа ппнуде угпвпр за предметну набавку ће се дпделити метпдпм слушајнпг избпра, пднпснп 
жребаоем пд стране Нарушипца.  

Нaрушилaц ћe упутити писaни пoзив пoнуђaшимa шиje пoнудe буду имaлe исту цену и исти 
ппнуђени рпк плаћаоа, дa присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли 
угoвoрa путeм жрeбa.  

Ппступак жребаоа ће се спрпвести јавнп у прoстoриjaмa Нaрушиoцa, у Нoвoм Сaду, Булевар 
цара Лазара брпј 1. Пoступaк ћe спрпвести Кoмисиjа зa предметну jaвну нaбaвку. 

O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe вoдити зaписник. Кoмисиja ћe 
oбeзбeдити тeхнишкe услoвe зa спрoвoђeоe пoступкa избoрa нajпoвoљниje пoнудe, путeм жрeбa. 
Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaшимa, истe вeлишинe и бoje, бићe кoвeртирaни у идeнтишним 
кoвeртaмa и стaвљeни прeд свим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.  

Члан Кoмисиje ћe из кутиje извући jeдaн кoвeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaшу. 
Пoнуђaшу кojи будe изaбрaн нa нaвeдeни нaшин, бићe дoдeљeн угoвoр 

 

4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП 
СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА (исти за све партије) 

 
4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из 

шлана 75. ЗЈН став 1. ташка 1), 2) и 4).  
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 

- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 

прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
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4.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
 Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст 
следећих дпдатних услпва: 
 

Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре 
пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан 
неликвиднпсти (перипд пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине). 
 

Ппслпвни капацитет:  
- да ппнуђаш распплаже паркингпм пд најмаое 20 места 
- капацитет рестпрана најмаое 50 места 
- да рестпран има птвпрену бащту са капацитетпм најмаое 30 места 
- да је рестпран климатизпван 
- да се рестпран налази на теритприји града Нпвпг Сада 

 
Кадрпвски капацитет: да пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда има најмаое 7 

(седам) заппслених радника, кпји раде на ппслпвима кпји су предмет јавне набавке. 
 

 4.3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 
 

Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН став 1. ташка 1), 2) и 4). 
Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

-  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
-  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и   

-  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН став 1. 

ташка 1), 2) и 4). 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

-  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
-  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и   

-  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша дпдатне услпве испуоавају заједнп такп щтп дпказују: 
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- да је ппнуђаш у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа 
Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап 
ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине); 

- да ппнуђаш распплаже паркингпм пд најмаое 20 места; 
- капацитет рестпрана најмаое 50 места; 
- да рестпран има птвпрену бащту са капацитетпм најмаое 30 места; 
- да је рестпран климатизпван; 
- да се рестпран налази на теритприји града Нпвпг Сада; 
- да пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда има најмаое 7 (седам) 

заппслених радника, кпји раде на ппслпвима кпји су предмет јавне набавке. 
 

4.5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних услпва из 

шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама и дпдатних услпва наведених у 
Кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђач ппд пунпм 
материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п 
јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је 
Пбразац наведене изјаве, кпји ппнуђаш треба да пппуни, пптпище и пвери пешатпм. 

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем испуоенпст пбавезних услпва из шлана 

75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм 
ппдизвпђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава 
услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама. Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, 
пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака. Саставни деп кпнкурсне 
дпкументације је Пбразац наведене изјаве, кпји ппдизвпђаш треба да пппуни, пптпище и пвери 
пешатпм. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. 

ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама и дпдатних услпва наведених у кпнкурснпј 
дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм сваки ппнуђач из групе ппнуђача ппд 
пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене 
Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне 
дпкументације је Пбразац наведене изјаве, кпји сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша треба да пппуни, 
пптпище и пвери пешатпм. У пвпм слушају пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у дпвпљнпм 
брпју примерака.  

 
Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм 

датпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве Кпнкурсне 
дпкументације. Пбразац пве изјаве пппуоава, пверава и пптписује ппнуђаш, сваки ппнуђаш из 
групе ппнуђаша, пднпснп сваки ппдизвпђаш. 

 
Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц 

мoжe прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoву 
извeщтaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или 
oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.  
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Нaрушилaц ниje дужaн дa oд пoнуђaшa зaтрaжи дoстaвљaоe свих или пojeдиних дoкaзa 
укoликo зa истoг пoнуђaшa пoсeдуje oдгoвaрajућe дoкaзe из других пoступaкa jaвних нaбaвки кoд 
тoг нaрушиoцa. 

 
4.6. ППШТЕ НАППМЕНЕ У ППГЛЕДУ ДПКАЗИВАОА 
 
Aкo je пoнуђaш дoстaвиo изjaву из шлaнa 77. стaв 4. Закпна п јавним набавкама, нaрушилaц 

прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa мпже дa oд пoнуђaшa шиja je пoнудa oцeоeнa кao 
нajпoвoљниja зaтрaжи дa дoстaви кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoвa, a мoжe и дa зaтрaжи нa 
увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa кап и да у фази струшне пцене 
ппнуда пбиђе угпститељске пбјекте и изврщи увид п испуоаваоу услпва захтеваних у кпнкурснпј 
дпкументацији. Нaрушилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи и oд oстaлих пoнуђaшa.  

 
Укпликп се Нарушилац ппредели да пд ппнуђаша захтева дпставу дпказа п испуоенпсти 

услпва, ппнуђаш је дужан да дпстави следеће дпказе:  
 
1) за испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, 

ппнуђаш дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда. 

 

Предузетници: 

 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег 
регистра. 

 

Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоe надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на 
шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или 
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из 
казнене евиденције пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;  
 2. Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала; 
 3. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив 
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привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).  
 
 Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд 
оих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим 
се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне 
групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ: 

 

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
 2) за испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
 
 Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке 
Србије п брпју дана неликвиднпсти за перипд пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине. Укoликo je 
oвaj пoдaтaк jaвнo дoступaн на интернет страници НБС, ппнуђаш није у пбавези да дпстави 
наведену пптврду.  

 
 Неппхпдан ппслпвни капацитет Нарушилац ће утврдити увидпм на лицу места пднпснп  
пбиласкпм угпститељских пбјеката.  
 

 Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се (за свакпг заппсленпг) дпстављаоем 
фптпкппија пдгпварајућих М пбразаца, кпјима се пптврђује пријава, прпмена или пдјава нa 
oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaоe и угoвoрa o рaду из кпг се мпже недвпсмисленп утврдити да лице 
пбавља ппслпве кпји су у неппсреднпј вези са предметпм пве јавне набавке. 

 
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд 

дана упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену 
кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 

страницама надлежних пргана. 
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Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу 
нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

 
Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу 

eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски 
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм 
eлeктрoнскoм oблику.  

 
Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су 

дoкумeнти кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних 
oргaнa тe држaвe.  

 
Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг 

тoгa щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj 
пoнуђaш имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe 
дoзвoлити пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

 
Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним 

набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм 
или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 

утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 

вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и 
да је дпкументује на прпписан нашин. 

 

5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће 

ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди 
ппступак јавне набавке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји 
се пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику. 
Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на 
српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд 
мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне 
дпкументације на српскпм језику. 
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5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ  
 

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке, на сва за тп предвиђена 
места, у пбрасцима кпји су саставни деп Кпнкурсне дпкументације. Ппнуда се дпставља у писанпм 
пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и 
недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана непбрисивим мастилпм, пверена и 
пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти 
или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да 
се први пут птвара. Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – 
спиралпм. 

Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце пппуоава, пверава и 
пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће 
ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем.  

Акп ппнуђаш ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује 
пвлащћенп лице ппнуђаша. 

Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је дужан да дпстави: 
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за 

ппнуђаша (Пбразац 6. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);  
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац  Изјаве п испуоаваоу услпва за 

ппдизвпђаша (Пбразац 7. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји 
дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем); 

- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за 
свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша (Пбразац 8. кпји је саставни деп кпнкурсне 
дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку 
ппнуду); 

- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша – пптписан и 
пверен пд стране свих ппнуђаша из групе ппнуђаша; 

- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 9. кпји је саставни 
деп кпнкурсне дпкументације), дпставља се ппсебнп за сваку партију; 

- Мпдел угпвпра (дпставља се ппсебнп за сваку партију) пппуоен на свим местима 
где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и пптписан на ппследопј страни мпдела 
угпвпра, шиме пптврђује да прихвата елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити 
наведени сви ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне 
дпкуменатције); 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају 
бити наведени у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне 
дпкуменатције); 

- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 
11. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације) дпставља се ппсебнп за сваку 
партију; 

- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из 
шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама (Пбразац 12. кпји је саставни деп 
кпнкурсне дпкументације) дпставља се ппсебнп за сваку партију; 
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- Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпщкпви 
припремаоа ппнуде Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и 
структуру трпщкпва припремаоа ппнуде. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа 
ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду 
трпщкпва. Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни 
нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка 
или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и 
трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип 
накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди (Пбразац 13. кпји је саставни деп кпнкурсне 
дпкументације) дпставља се ппсебнп за сваку партију. 

 
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуде са припадајућпм 
дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу нарушипца Универзитет у 
Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, са пбавезнпм назнакпм 
на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птварати – Набавка услуга 
– Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16, партија брпј 
____“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија бр. 13 Стара зграда). На пплеђини 
кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име и презиме лица за 
кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је пптребнп назнашити 
да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј 
телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у 
складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се сашиоава на српскпм језику, а цена 
се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се меоати. Ппнуда се саставља такп 
щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни деп 
кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пвлащћенпг лица. 
Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. 
Кпд сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и захтева из ппзива за 
ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне дпкументације за предметну набавку. Ппнуда мпра да садржи 
све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп ппслатим дпдатним 
инфпрмацијама и ппјащоеоима или изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш за 
сваку партију мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 
Рпк за ппднпшеое ппнуда: 14. јануар 2016. гпдине дп 09,00 часпва. Благпвременим ће се 
сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 14. јануара 2016. гпдине дп 09,00 шаспва. 
Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, кап 
ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни дан, дп 09,00 шаспва. 
Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђашу. 
 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 14. јануара 
2016. гпдине са ппшеткпм у 13,00 шаспва у прпстпријама Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар 
цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан 
кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое ппнуда ће се пбавити, први наредни радни 
дан, са ппшеткпм у 13,00 шаспва. 
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5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ 
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, 
УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 
Предметна јавна набавка је пбликпвана у две партије, и тп:  
Партија 1 – Услуге рестпрана са наципналнпм кухиопм; 
Партија 2 – Услуге рестпрана са интернаципналнпм кухиопм. 
 
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати 

најмаое једну целпкупну партију. У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище партија, ппнуда 
мпра бити ппднета такп да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп. Ппнуђаш мпже за једну 
партију да ппднесе самп једну ппнуду. У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище партија, 
дпкази п испуоаваоу услпва из шлана 75. и 76. Закпна пднпснп изјаве кпје су саставни деп 
кпнкурсне дпкументације, кпје се дпстављају уз ппнуду, не мпрају бити дпстављене за сваку 
партију ппсебнп, пднпснп мпгу бити дпстављене у једнпм примерку за вище партија.  

Пбрасци из кпнкурсне дпкументације кпји се дпстављају ппсебнп за сваку партију: Пбразац 
ппнуде, Мпдел угпвпра, Пбразац изјаве п независнпј ппнуди, Пбразац изјаве п ппщтпваоу 
пбавеза из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама и Пбразац трпщкпва припреме ппнуде. 

 
5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

 Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, 

на нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или 
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна 
или пппзив ппнуде, кап и предмет и редни брпј јавне набавке. 
 

5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
 

5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат 

укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се 
изврщити прекп ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити 
ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, 
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде 
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј 
ппдизвпђаша. 
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Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у 
супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би 
раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да 
пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на 
страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп 
лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст 
нарушипца. 
 

 5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и 

прeмa нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и 

кojи ћe зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и  
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 

нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или 

заједнишку ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 

набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана 

уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм 
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

 
Рпк и местп за извршеое услуге: Ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, 

свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у прпстпријама ппнуђаша.  
Раднп време: минималнп у перипду пд 09,00h дп 23,00h.  
 
Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа 

ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка 
важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 

 
Ппнуда мпра да пбухвата исппруку свих услуга из Спецификације. Цена у ппнуди мпра бити 

исказана за сваку услугу. Цена мпра да буде исказана у динарима пп јединици мере. На крају 
пбрасца ппнуде исказује се укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна вреднпст са ПДВ-пм. У цене 
мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
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Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска 
цена у смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву 
цену и изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. Акп 
је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих оених 
саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна п 
јавним набавкама. 
 

5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 

Нарушилац не захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа. 
 
5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 

 
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe 

инфoрмaциje или пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу 
и нa eвeнтуaлнo уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт 
дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудe. 

Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa 
Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити 
искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1, Нпви Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: 
martinovic@tf.uns.ac.rs или ivanat@uns.ac.rs са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку ______ (навести 
назив и редни брпј набавке)". 
 

5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 
  

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд 
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je 
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп 
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 
 

5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
 

 

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 

зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и 
кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa нaрушиoцa прoтивнo oдрeдбaмa 
oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe, Држaвнa рeвизoрскa 
институциja, jaвни прaвoбрaнилaц и грaђaнски нaдзoрник.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa 
Рeпублишкoj кoмисиjи.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe 
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe 
нaрушиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe 
мaлe врeднoсти aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe 
пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa шлaнoм 63. 
стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a 
нaрушилaц истe ниje oтклoниo.  

Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa 
рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 149. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама, 
смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.  

Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa 
пoднoщeоe зaхтeвa зa зaщтиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних 
нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти.  

Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку 
jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo 
пoднoщeоe прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним 
набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe 
истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je 
пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу пд 60.000 динара. 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама, 
прихватиће се: 

1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја 
садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак 
да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа 
налпга. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
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(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 
уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 

2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке 
или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 
ташкпм 1. 

3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати 
таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји 
имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у 
Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп 
спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 

 4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из 
пптврде п извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и 
други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим 
прпписпм. 
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6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППНУЂАЧА 

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 
 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада, 
редни брпј набавке ЈНМВ 2/16, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји)  

и дпдатне услпве и тп: 
- да је ппнуђаш у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива 

ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти 
(перипд пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине); 

- да ппнуђаш распплаже паркингпм пд најмаое 20 места; 
- капацитет рестпрана најмаое 50 места; 
- да рестпран има птвпрену бащту са капацитетпм најмаое 30 места; 
- да је рестпран климатизпван; 
- да се рестпран налази на теритприји града Нпвпг Сада; 
- да пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда има најмаое 7 (седам) заппслених 

радника, кпји раде на ппслпвима кпји су предмет јавна набавке. 
 
 
 
 
Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  
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7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 

 
 

У складу са шланпм 77. став 4 Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппдизвпђаш _____________________________________________________ (навести назив 
ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуге рестпрана на теритприји 
Града Нпвпг Сада, редни брпј набавке ЈНМВ 2/16, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп 
услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

- Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

- Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре;  

- Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји). 

 
 
 
Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППДИЗВПЂАЧА 

Местп:_____________________   

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

 

Наппмена: 

 
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем. 
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп 
ппдизвпђаче дпстави  Образац 6. Образац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 
 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Ппнуђаш______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада, 
редни брпј набавке ЈНМВ 2/16, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји)  

а дпдатне услпве наведене у Кпнкурснпј дпкументацији испуоава заједнп са псталим 
ппнуђашима из групе ппнуђаша, и тп: 
- да је ппнуђаш у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива 

ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти 
(перипд пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине); 

- да ппнуђаш распплаже паркингпм пд најмаое 20 места; 
- капацитет рестпрана најмаое 50 места; 
- да рестпран има птвпрену бащту са капацитетпм најмаое 30 места; 
- да је рестпран климатизпван; 
- да се рестпран налази на теритприји града Нпвпг Сада; 
- да пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда има најмаое 7 (седам) заппслених 

радника, кпји раде на ппслпвима кпји су предмет јавна набавке. 
 
 
Датум:  _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

Наппмена:Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни 
пбавезне услпве дпк дпдатне услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве фптпкппира 
у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача ( кап и за нпсипца ппсла 
групе ппнуђача). Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из 
групе ппнуђача и пверена печатпм.  
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9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПАРТИЈА 1 

за јавну набавку услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада  
редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 

 
Дел. брпј: ___________________________ 
Дана: ________________________. гпдине 
 

Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града 
Нпвпг Сада, редни брпј набавке ЈНМВ 2/16, Партија 1 – Услуге рестпрана са наципналнпм 
кухиопм, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са важећим прпписима 
и стандардима. 

 

I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача  

Адреса ппнуђача  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и 

назив банке  

Пдгпвпрна пспба 

(пптписник угпвпра)  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити): 

1. сампсталнп 
2. са ппдизвпђашем 
3. кап заједнишку ппнуду 

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела 
пбрасца ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим 
учесницима заједничке ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђача. 
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1.Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Пспба за кпнтакт  

 
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду 

ппднпсе са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места 
предвиђених у табели пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, 
да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.  
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач 
пптребнп је пписати врсту дпбара, радпва или услуга штп се мпже учинити прецизним 
пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити 
ппдизвпђачу. 
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 
 

Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни 
ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј 
ппнуђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача.  
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V ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ РЕСТПРАНА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА НПВПГ САДА  
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/16 

 
ПАРТИЈА 1 – УСЛУГЕ РЕСТПРАНА СА НАЦИПНАЛНПМ КУХИОПМ 

 
Укупна ппнуђена цена за храну и пиће без ПДВ-а је _____________________динара. 

 

Укупна ппнуђена цена за храну и пиће са ПДВ-пм је _____________________динара. 

 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана 

уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм 
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

 
Рпк и местп за извршеое услуге: Ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, 

свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у прпстпријама ппнуђаша.  
Раднп време: минималнп у перипду пд 09,00h дп 23,00h.  

 
Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птвараоа ппнуда (не мпже бити краћи пд 30 дана 

пд дана птвараоа ппнуда). У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику 
затражити пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
     Местп и датум                  Ппнуђач  

__________________      _______________________________ 

                 М.П.           Пптпис пвлащћенпг лица 

 

 

НАППМЕНА: Пбразац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери 

печатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем. 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да Образац 

ппнуде пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже 

да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 

ппнуде уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају печатпм сви ппнуђачи из групе 

ппнуђача. 
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VI ТАБЕЛА ППНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТПРАНА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА НПВПГ САДА  

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/16 
ПАРТИЈА 1 – УСЛУГЕ РЕСТПРАНА СА НАЦИПНАЛНПМ КУХИОПМ 

 
ТАБЕЛА 1 

Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

ХРАНА 

1.  
кајмак 

– минимум 100g 
ппрција 1  

 

2.  
фета сир  

– минимум 100 g 
ппрција 1   

3.  
гпргпнзпла 

- минимум 100 g 
ппрција 1   

4.  
кпзји сир 

- минимум 100 g 
ппрција 1   

5.  
трапист 

- минимум 100 g 
ппрција 1   

6.  
кулен слпвашки 

- минимум 120 g 
ппрција 1   

7.  
прщута 

- минимум 120 g 
ппрција 1   

8.  
впјвпђанска закуска 

- минимум 275 g 
ппрција 1   

9.  

сендвиш 

- путер, оегущки прщут, трапист, парадајз, 

зелена салата 

кпмад 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

10.  

сендвиш 

- путер, кулен, трапист, парадајз, зелена 

салата 

кпмад 1   

11.  

сендвиш 

- павлака, оегущки прщут, трапист, 

парадајз, зелена салата 

кпмад 1   

12.  

сендвиш 

- павлака, кулен, трапист, парадајз, зелена 

салата 

кпмад 1   

13.  

предјелп 

- кулен, пешеница, сир и прпја – минимум 

150 g 

ппрција 1   

14.  

предјелп 

- щунка, кулен, шварци, сир, кајмак, 

маслине, щери парадајз и прпја – 

минимум 450 g 

ппрција    

15.  
ппхпвани  сир 

- сир трапист, тартар спс -  минимум 250 g 
ппрција 1   

16.  
пешурке на жару 

 - минимум 300 g 
ппрција 1   

17.  
ппхпвани кплутпви лука 

- лук, тартар спс -  минимум 250 g 
ппрција 1   

18.  - јаје кпмад 1   

19.  
- пмлет 

јаја 2 кпмада, щункарица,  трапист 
ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

20.  
- пмлет 

јаја 2 кпмада, сланина,  трапист 
ппрција 1   

21.  
- пмлет 

јаја 2 кпмада, прщута,  трапист 
ппрција 1   

22.  
- пмлет 

јаја 2 кпмада, кпбасица,  трапист 
ппрција 1   

23.  

- пмлет 

јаја 2 кпмада, щункарица, прщута, 

кпбасица, сланина, трапист 

ппрција 1   

24.  - папрска гибаница кпмад 1   

25.  - прпја ппрција 1   

26.  
- крпмпир у шакщирама 

- пешени крпмпир уцелп, кајмак, сланина 
ппрција    

27.  

- пуоена ппхпвана паприка 

- паприка пуоена кајмакпм и сирпм – 

минимум 250 g 

ппрција 1   

28.  кајгана  - 3 јаја ппрција 1   

29.  
јаја са сланинпм 

-  3 јаја, минимум 50 g сланина 
ппрција 1   

30.  
јаја са щункпм 

- 3 јаја, минимум 50 g щунка 
ппрција 1   

31.  
јаја са сирпм 

- 3 јаја, минимум 50 g сир 
ппрција 1   

32.  
јаја са щампиопнима 

- 3 јаја, минимум 50 g щампиопни 
ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

33.  
- пилећа бела шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1   

34.  
- кпкпщија супа 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1   

35.  
- црвена кисела шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1   

36.  
- дпмаћа супа 

- јунећа и пашија -минимум 0,4 l 
ппрција 1   

37.  
- пптаж 

-ппврће или щампиопни -минимум 0,4 l 
ппрција 1   

38.  
- јунећа шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1   

39.  
- парајаз шпрба 

-минимум 0,4 l 
ппрција 1   

40.  

- сармице пд зеља 

- са крпмпир пирепм и киселим млекпм – 

минимум 5 кпмада 

ппрција 1   

41.  

- сарма пд винпвпг листа 

- са крпмпир пирепм и киселим млекпм – 

минимум 5 кпмада 

ппрција 1   

42.  

- сарма 

- са крпмпир пирепм и димљеним 

ребрима – минимум 3 кпмада 

ппрција 1   

43.  

- рибић у ппврћу 

- са крпмпир пирепм или пириншем – 

минимум 0,6 l 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

44.  
- шпрбаст пасуљ 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1   

45.  
- пасуљ са танким кпбасицама 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1   

46.  
- пасуљ са сувим ребрима 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1   

47.  
- пасуљ пребранац 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1   

48.  
- пасуљ пребранац са кпбасицпм 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1   

49.  
- пасуљ пребранац са вещалицпм 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1   

50.  
- щкембић у сафту 

– минимум 0,6 l 
ппрција 1   

51.  

- запешене ћуреће груди у павлаци са 

млинцима 

 – минимум 0,5 kg 

ппрција 1   

52.  
- папци у сафту 

– минимум 0,5 l 
ппрција 1   

53.  

- ринфлајж 

- месп из супе, спс, щаргарепа, барени 

крпмпир 

ппрција 1   

54.  

- рплпвана пилетина 

- са крпмпир пирепм или пириншем  – 

пилетина минимум 0,35 kg 

 

ппрција 1   



Кпнкурсна дпкументација 

страна 46 пд 94 

Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

55.  

- пилећи спте 

- са крпмпир пирепм или пириншем  – 

минимум 0,5l 

 

ппрција 1   

56.  
- пилетина у милераму 

– пилетина минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

57.  

- щпикпвани јунећи бут 

- јунећи бут щпикпван сланинпм, киселим 

краставцима и ппврћем са крпмпир 

пирепм – јунећи бут минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

58.  

- гулащ 

- са крпмпир пирепм или пириншем – 

минимум 0,5 l 

ппрција 1   

59.  

- јунећа щницла у луку 

- динстана јунећа щницла у луку са 

крпмпир пирепм – јунеће месп  минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   

60.  
- пуоена паприка 

- са крпмпир пирепм – минимум 3 кпмада 
ппрција 1   

61.  
- пуоене тиквице 

- са крпмпир пирепм – минимум 3 кпмада 
ппрција 1   

62.  
- гурманска мућкалица 

- минимум 0,6 kg 
ппрција 1   

63.  

- сатаращ 

свеже ппврће - минимум 0,3 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

64.  

- сатаращ са вещалицпм 

- свеже ппврће - минимум 0,3 kg, 

вещалица минимум 0,2 kg 

ппрција 1   

65.  
- ппдварак 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

66.  

ппдварак са щницлпм 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, 

свиоскп месп минимум 0,15kg 

ппрција 1   

67.  

ппдварак са сувим ребрима 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, 

сува ребра месп минимум 0,15kg 

ппрција 1   

68.  

ппдварак са кпбасицпм 

- упржени кисели купус – минимум 0,4 kg, 

кпбасица минимум 0,15kg 

ппрција 1   

69.  
- мусака  

- минимум 0,5 kg 
ппрција 1   

70.  

- мусака пд пилетине 

-грилпванп пилеће белп месп са блитвпм 

– минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

71.  

- ћуфте у парадајз спсу 

- са крпмпир пирепм или пириншем – 

ћуфте минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

72.  

-фащирана щницла 

- са крпмпир пирепм – щницла минимум 

0,3 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

73.  
- кпленица без кпстију 

- са прилпгпм – кпленица минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

74.  
- кпленица запешена 

- са прилпгпм – кпленица минимум 0,5 kg 
ппрција 1   

75.  

- пашије груди у спсу пд щампиопна и 

белпг вина 

- пашетина минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

76.  
- филети димљене пастрмке 

- минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

77.  
- лигое на жару 

-  минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

78.  
- лпспс на жару 

- минимум 0,25 kg 
ппрција 1   

79.  паприкащ пд дивљаши ппрција 1   

80.  
јагоетина исппд саша 

- јагоетина - минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

81.  
јаретина исппд саша 

- јаретина - минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

82.  
телетина исппд саша 

- телетина    -  минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

83.  

- щницла на бешки нашин 

- свиоскп месп ппхпванп у презли, са 

ппмфритпм или пириншем – свиоскп месп 

минимум 0,3 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

84.  

- щницла на париски нашин 

- свиоскп месп ппхпванп у јајима, са 

ппмфритпм или пириншем – свиоскп месп 

минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

85.  

- натур щницла  

- свиоскп месп запешенп у сппственпм 

спку, са ппмфритпм или пириншем – 

свиоскп месп минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

86.  

- пуоена щницла у спсу пд пешурака 

- свиоскп месп пуоенп сирпм и щункпм, 

преливенп спспм пд пешурака, са 

ппмфритпм – минимум 0,45 kg  

ппрција 1   

87.  

- карађпрђева щницла 

- свиоскп месп пуоенп кајмакпм, 

ппхпванп у презли са ппмфритпм или 

пириншем  – минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

88.  

- медаљпни у спсу пд пешурака 

- медаљпни пд свиоскпг филеа преливени 

спспм пд пешурака, са ппмфритпм или 

пириншем – минимум 0,35 kg 

 

ппрција 1   

89.  

- димљени свиоски филе са спспм пд 

пешурака 

са ппмфритпм или пириншем – минимум 

0,35 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

90.  
- ражоићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

91.  

- пуоени ражоићи 

- са ппмфритпм и пириншем– минимум 0,4 

kg 

ппрција 1   

92.  

- дпмаћа рпщтиљ кпбасица 

- са ппмфритпм, сенфпм и лукпм – 

минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

93.  
- бела вещалица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

94.  

- пуоена вещалица 

- са ппмфритпм и пиринаш – минимум 0,4 

kg 

ппрција 1   

95.  
- димљена вещалица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

96.  

- свиоски каре у љутпм „tabasco“ спсу 

- свиоскп месп пешенп на рпщтиљу у 

љутпм спсу са ппмфритпм и пириншем - 

минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

97.  

- димљене ћуреће груди  

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   

98.  

- пуоене димљене ћуреће груди  у 

марамици 

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 

0,4 kg 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

99.  

- ћуретина на жару 

- са ппмфритпм и пириншем -  минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   

100.  

- ћуретина у спсу пд вищаоа 

- ћурећи филе са ппмфритпм и пириншем -  

минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

101.  
- пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

102.  

- пуоена пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 

kg 

ппрција 1   

103.  
- пљескавица на кајмаку 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

104.  

-гурманска  пљескавица 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 

kg 

ппрција 1   

105.  
- ћевапшићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

106.  
- ћевапшићи на кајмаку 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

107.  

- щпикпвани ћевапшићи 

- са ппмфритпм и лукпм – минимум 0,35 

kg 

ппрција 1   

108.  

- пилеће белп месп  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

109.  

- пуоенп пилеће белп месп  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,4 kg 

ппрција 1   

110.  

- пилећи ражоићи  

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   

111.  

- пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,35 kg 

ппрција 1   

112.  

- искпщћен пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,35 kg 

ппрција 1   

113.  

- пуоени пилећи батак 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,4 kg 

ппрција 1   

114.  

- пилећа чигерица 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,3 kg 

ппрција 1   

115.  

- рплпвана пилећа чигерица у сланини 

- са ппмфритпм и пириншем – минимум 

0,35 kg 

 

ппрција 1   

116.  

- пилећа чигерица са пешуркама и 

ппхпвани сир 

– минимум 0,35 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

117.  

-рплпвани пилећи ражоићи у сланини  

- кпмадићи пилетине урплпвани у дпмаћу 

сланину, ппмфрит и пиринаш - пилећа 

чигерица – минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

118.  

- пилетина у спсу пд праха 

- кпмадићи пилетине у спсу пд праха, 

ппмфрит и пиринаш – минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

119.  

- ппхпвана пилетина са сусампм 

- пилеће белп месп ппхпванп у сусаму, 

спс, ппмфрит и пиринаш – минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

120.  

- пуоени батак 

- пилећи батак пуоен прщутпм, 

кашкаваљем и кајмакпм, ппмфрит и 

пиринаш - минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

121.  
- филе миопн 

- минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

122.  

- бифтек у спсу пд црнпг вина 

- гпвеђи бифтек у спсу пд црнпг вина, 

пиринаш - минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

123.  

- бифтек са Гпргпнзплпм 

- гпвеђи бифтек у спсу пд гпргпнзпле, 

ппмфрит и пиринаш - минимум 0,3 kg 

ппрција 1   

124.  

- свиоски филе пуоен сирпм и оегущким 

прщутпм и кајмакпм, ппмфрит и пиринаш - 

минимум 0,4 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

125.  

мещанп месп 

- вещалица, бифтек, ћуретина, 

пљескавица, пилетина, пуоени ражоићи, 

сланина, кпбасица, ппмфрит и лук - 

минимум 0,7 kg 

ппрција 1   

126.  
мещанп месп 

- минимум 0,45 kg 
ппрција 1   

127.  
мещана салата 

Сезпнскп ппврће – минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

128.  
щппска салата   

 – минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

129.  
српска салата  

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

130.  
витаминска салата 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1   

131.  
таратпр салата 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

132.  
љута папришица – пешена 

– минимум 1 кпмад 
кпмад 1   

133.  
љута папришица - свежа 

– минимум 1 кпмад 
кпмад 1   

134.  
парадајз 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

135.  

свеж краставац  

 – минимум 0,3 kg 

 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

136.  
свежа купус салата 

– минимум 0,3kg  
ппрција 1   

137.  
зелена салата 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

138.  
ајвар 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

139.  
пешена паприка 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

140.  
паприка у павлаци 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

141.  
кисели краставац 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

142.  
парадјз са сирпм 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

143.  
млади лук 

– минимум 5 кпмада 
ппрција 1   

144.  
зелена салата са рптквицама 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

145.  
рукпла 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1   

146.  
турщија 

– минимум 0,5 kg 
ппрција 1   

147.  
цвекла 

– минимум 0,3 kg 
ппрција 1   

148.  
маслине 

– минимум 0,1 kg 
ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

149.  
рптквице 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1   

150.  
урнебес салата 

– минимум 0,2 kg 
ппрција 1   

151.  

кпмадићи бифтека са свежпм салатпм и 

младим сирпм 

– минимум 0,5 kg 

ппрција 1   

152.  

пилетина са целерпм, щаргареппм и 

киселим краставцима у спсу 

– минимум 0,4 kg 

ппрција 1   

153.  
бифтек са рукплпм и свежим парадајзпм 

– минимум 0,4 kg 
ппрција 1   

154.  

свежа салата са пилетинпм или 

туоевинпм 

– минимум 0,5 kg 

ппрција 1   

155.  пирпщка ппрција 1   

156.  
спс пд гпргпнзпле 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

157.  
спс пд пешурака 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

158.  
спс пд зеленпг бибера 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

159.  
спс пд вищаоа 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

160.  
спс пд црнпг вина  

– минимум 100 g 
ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

161.  
 парадајз спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

162.  
мирпђија  спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

163.  
тabasco спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

164.  
тартар спс 

– минимум 100 g 
ппрција 1   

165.  - мещанп ппврће ппрција 1   

166.  - пиринаш ппрција 1   

167.  - ппмфрит ппрција 1   

168.  - млади крпмпир ппрција 1   

169.  - пекарски крпмпир ппрција 1   

170.  - пире крпмпир ппрција 1   

171.  - тестп прилпг ппрција 1   

172.  
пита са вищоама 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1   

173.  
пита са јабукама 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1   

174.  
пита са бундевпм 

- 1 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1   

175.  
резанци са макпм 

– минимум 350 g 
ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

176.  
щтрудла  

- 2 паршета – минимум 250 g 
ппрција 1   

177.  
резанци са прасима 

- минимум 350 g 
ппрција 1   

178.  
палашинке са дпмаћим пекмезпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1   

179.  

палашинке са Еурпкремпм или 

пдгпварајући 

- 3 кпмада 

ппрција 1   

180.  

палашинке са Еурпкремпм и Плазмпм или 

пдгпварајући 

- 3 кпмада 

ппрција 1   

181.  
палашинке са медпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1   

182.  
палашинке са медпм и прасима 

- 3 кпмада 
ппрција 1   

183.  
палашинке са нугат кремпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1   

184.  
палашинке са нугат кремпм и плазмпм 

- 3 кпмада 
ппрција 1   

185.  

сладплед – кугла 

- шпкплада, ванила, јагпда 

– минимум 40 g 

кугла 1   

186.  

сладплед – ппрција 

- шпкплада, ванила, јагпда 

– минимум 5 кугли 

ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

187.  
гпмбпца са щљивама 

– минимум 2 кпмада 
ппрција 1   

188.  прасница  кпмад 1   

189.  пита пд бпрпвнице и сладпледа кпмад 1   

190.  баклава кпмад 1   

191.  маркиза тпрта парше 1   

192.  впћна тпрта парше 1   

193.  шпкпладна тпрта парше 1   

194.  впћна салата – минимум 400 g ппрција 1   

195.  банана сплит парше 1   

196.  китникез парше 1   

197.  сезпнскп впће – бресква – минимум 400 g ппрција 1   

198.  
сезпнскп впће - крущка 

– минимум 400 g 
ппрција 1   

199.  сезпнскп впће – минимум 400 g ппрција 1   

200.  сезпнскп впће – минимум 400 g ппрција 1   

201.  сезпнскп впће – минимум 400 g ппрција 1   

202.  лепиое ппрција 1   

203.  щницла пд ппврћа – минимум 400 g ппрција 1   
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Редни брпј 
Ппис Јединица мере Кпличина 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Јединична цена  
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

204.  
пешурке, пиринаш, краставац, парадјз, 

кукуруз 
ппрција 1   

205.  тестп са прасима ппрција 1   

206.  тестп са макпм ппрција 1   

 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-пм:   

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 4 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм.  
У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир кплпне 4. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 5. 
 
ТАБЕЛА 2 

Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

ПИЋЕ 

207.  Виљампвка ракија 0,03l кпмад 1    

208.  Виљампвка ракија 0,05l кпмад 1    

209.  Ракија пд дуоа 0,03l кпмад 1    

210.  Ракија пд дуоа 0,05l кпмад 1    

211.  Ракија пд кајсија 0,03l кпмад 1    

212.  Ракија пд кајсија 0,05l кпмад 1    
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

213.  Ракија пд малина  0,05l кпмад 1    

214.  Медпваша  0,03l кпмад 1    

215.  Медпваша  0,05l кпмад 1    

216.  
Стара Спкплпва 0,03l или 

пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

217.  
Стара Спкплпва 0,05l или 

пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

218.  Пелинкпвац 0,03l или пдгпварајући кпмад 1    

219.  Bitter 0,03l или пдгпварајући кпмад 1    

220.  Страна впдка 0,03l кпмад 1    

221.  

Cabernet Sauvignon 0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

222.  

Cabernet Franc Sauvignon Barrique  

0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

223.  
Sauvignon   0,75l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

224.  

Sauvignon Blanc  0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

225.  

Chardonay 0,75l 

Шијашки, Банпщтар или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

226.  
Chardonay 0,75l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

227.  

Chardonay  0,75l 

Белп Брдп, Черевић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

228.  

Chardonay  0,75l 

Шијашки, Банпщтар или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

229.  

Chardonay 0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

230.  
Аурелиус  0,15l 

Кпвашевић, Ириг или пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

231.  

Бермет црвени  0,187l 

Мрђанин, Сремски Карлпвци или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

232.  

Pinot Blance 0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

233.  

Сага 0,75l 

Бјелица, Нпви Сад или 

пдгпварајући 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

234.  

Тријумф 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

235.  

Тамјанка – Селекција  0,75l 

Спасић Запа, Александрпвашкп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

236.  

Живпт теше 0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

237.  

Тврдпщкп црнп 0,75l 

Манастир Тврдпщ или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

238.  

Варијанта 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

239.  
Tпшенп – Carlsberg или 

пдгпварајући 0,5 l  
кпмад 1 

 
  

240.  Лав или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1    

241.  Тубпрг или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1    

242.  Budweiser или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1    

243.  Безалкпхплнп пивп 0,5 l кпмад 1    

244.  Цеђена ппмпранча  0,2 l кпмад 1    

245.  
Лимунада 0,3 l 

 
кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

246.  Јабука (флащица 0,2 l) кпмад 1    

247.  Бпрпвница (флащица 0,2 l) кпмад 1    

248.  Кајсија (флащица 0,2 l) кпмад 1    

249.  Бресква (флащица 0,2 l) кпмад 1    

250.  Јагпда (флащица 0,2 l) кпмад 1    

251.  Ice-tea (флащица 0,2 l) кпмад 1    

252.  
Sprite или пдгпварајући (флащица 

0,25 l) 
кпмад 1 

 
  

253.  
Фанта  или пдгпварајући (флащица 

0,25 l) 
кпмад 1 

 
  

254.  
Cockta или пдгпварајући (флащица 

0,25l) 
кпмад 1 

 
  

255.  
Coca Cola или пдгпварајући 

(флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

256.  
Schweppes Bitter или пдгпварајући 

(флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

257.  
Schweppes Tonic или пдгпварајући 

(флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

258.  
Газирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 0,25 l 
кпмад 1 

 
  

259.  

Газирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 1 l 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

260.  
Негазирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 0,25 l 
кпмад 1 

 
  

261.  
Негазирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 1 l 
кпмад 1 

 
  

262.  Чај (лимун-мед) кпмад 1    

263.  Capuccino кпмад 1    

264.  Nescaffee или пдгпварајући кпмад 1    

265.  
Nescaffee или пдгпварајући са 

щлагпм 
кпмад 1 

 
  

 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-пм:   

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 4 ппнуђаш за ставке за кпје нуди пдгпварајућа дпбра уписује назив ппнуђенпг дпбра и прпизвпђаша. 
У кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 6 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм. У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир 
кплпне 5. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 6. 
 

С пбзирпм да се ради п набавци услуга рестпрана, шији је пбим и разнпликпст немпгуће прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, Нарушилац је 
унапред пдредип вреднпст угпвпра дпк вреднпст из ппнуде представља пснпв за ппређеое у пквиру елемента критеријума најнижа ппнуђена 
цена.  
 
 
Дпзвпљенп пдступаое у грамажи и пакпваоу +/- 5%. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-пм 

1. ХРАНА (ТАБЕЛА 1)   

2. ПИЋЕ (ТАБЕЛА 2)   

УКУПНO ХРAНA + ПИЋE   

 
Местп и датум                  Ппнуђач 
 
_________________________       М. П.    ____________________________  
_________________________ 
                     пптпис пвлащћенпг лица 

 

НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем. 
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да Пбразац табеле пптписују, пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде уз прилпженп 
пвлащћеое кпје пптписују и пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша. 
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9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПАРТИЈА 2 

за јавну набавку услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада  
редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 

 
Дел. брпј: ___________________________ 
Дана: ________________________. гпдине 
 

Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града 
Нпвпг Сада, редни брпј набавке ЈНМВ 2/16, Партија 2 – Услуге рестпрана са интернаципналнпм 
кухиопм, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са важећим прпписима 
и стандардима. 

 

I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача  

Адреса ппнуђача  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и 

назив банке  

Пдгпвпрна пспба 

(пптписник угпвпра)  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити): 

1. сампсталнп 
2. са ппдизвпђашем 
3. кап заједнишку ппнуду 

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела 
пбрасца ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим 
учесницима заједничке ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђача. 
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1.Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Пспба за кпнтакт  

 
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду 

ппднпсе са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места 
предвиђених у табели пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, 
да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.  
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач 
пптребнп је пписати врсту дпбара, радпва или услуга штп се мпже учинити прецизним 
пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити 
ппдизвпђачу. 
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 
 

Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни 
ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј 
ппнуђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача.  



70/94 

V ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ РЕСТПРАНА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА НПВПГ САДА  
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/16 

 
ПАРТИЈА 2 – УСЛУГЕ РЕСТПРАНА СА ИНТЕРНАЦИПНАЛНПМ КУХИОПМ 

 
Укупна ппнуђена цена за храну и пиће без ПДВ-а је _____________________динара. 

 

Укупна ппнуђена цена за храну и пиће са ПДВ-пм је _____________________динара. 

 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана 

уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм 
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

 
Рпк и местп за извршеое услуге: Ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, 

свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у прпстпријама ппнуђаша.  
Раднп време: минималнп у перипду пд 09,00h дп 23,00h.  

 
Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птвараоа ппнуда (не мпже бити краћи пд 30 дана 

пд дана птвараоа ппнуда). У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику 
затражити пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
     Местп и датум                  Ппнуђач  

__________________      _______________________________ 

                 М.П.           Пптпис пвлащћенпг лица 

 

 

НАППМЕНА: Пбразац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери 

печатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем. 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да Образац 

ппнуде пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже 

да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 

ппнуде уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају печатпм сви ппнуђачи из групе 

ппнуђача. 
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VI ТАБЕЛА ППНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТПРАНА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА НПВПГ САДА  

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/16 
ПАРТИЈА 2 – УСЛУГЕ РЕСТПРАНА СА ИНТЕРНАЦИПНАЛНПМ КУХИОПМ 

 
 
 
ТАБЕЛА 1 

Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

ХРАНА 

1.  
Kарпаћп (Бифтек, пармезан, зашини) 
(мин 150g) 

ппрција 1   

2.  
Гущшија пащтета (тпст и путер) (мин 130 
g) 

ппрција 1   

3.  
Брускете са прщутпм и пармезанпм     
(мин 250g) 

ппрција 1   

4.  Брускете са парадајзпм (мин 200g) ппрција 1   

5.  Брускете са инћунима (мин 250g) ппрција 1   

6.  
Тппла бифтек салата                                    
(јунећи филе, ппврће) (мин 120g) 

ппрција 1   

7.  
Тппла салата са мпцарелпм                         
(ппврће, мпцарела)  (мин 120g) 

ппрција 1   

8.  Пптаж пд сезпнскпг ппврћа (мин 0,3l) ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

9.  
Капрезе салата (мпцарела, парадајз, 
пестп спс)  (мин 450g) 

ппрција 1   

10.  
Царска салата (пилеће gуди, паншета, 
парадајз, зелена салата, маслине) (мин 
500g) 

ппрција 1   

11.  
Ћурећа салата ( ћуреће gуди, 
кис.краставшићи, микс салата, кукуруз, 
шери, гауда)  (мин 500g) 

ппрција 1   

12.  
Лпспс салата (лпспс, зелена салата, 
шери, црвени лук)  (мин 520g) 

ппрција 1   

13.  
Салата са инћунима  (инћуни, рукпла, 
парадајз, суве смпкве)  (мин 300g) 

ппрција 1   

14.  Таљателе са гамбприма (мин 700g) ппрција 1   

15.  
Таљателе са бифтекпм и зеленим 
биберпм (мин 600g) 

ппрција 1   

16.  Таљателе са лпспспм (мин 650g) ппрција 1   

17.  
Таљателе са пилетинпм, вргаоима и 
мпцарелпм (мин 600g) 

ппрција 1   

18.  
Таљателе са спанаћем и мпцарелпм 
(мин 650g) 

ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

19.  
Таљателе карбпнара (сланина, 
пармезан, жуманце) (мин 500g) 

ппрција 1   

20.  
Пилеће gуди на грилу (мин 300g 
пилећи филе, мин 150g прилпг ) (мин 
450g) 

ппрција 1   

21.  
Пилетина са гамбприма (мин пилећи 
филе са спспм пд гамбпра 430g, прилпг 
150g) (мин 580g) 

ппрција 1   

22.  
Пилетина у спсу пд вргаоа (мин 440g 
пилећи филе са спспм пд вргаоа, 
прилпг мин 150g) (мин 590g) 

ппрција 1   

23.  
Пилетина мпнсигнпре (мин 390g 
пилећи филе са спспм „мпнсигнпре“, 
прилпг  мин 150g) (мин 540g)  

ппрција 1   

24.  
Ћуреће gуди на грилу (мин 300g ћурећи 
филе, прилпг мин 150g) (мин 450g) 

ппрција 1   

25.  
Ћуретина у спсу пд спанаћа (мин 
ћурећи филе са спспм пд спанаћа 450g, 
прилпг мин 150g) (мин 600g) 

ппрција 1   

26.  
Ћуретина млинци (мин 300g ћурећи 
филе, млинци и спс мин 300g) (мин 
600g) 

ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

27.  
Пашије gуди на грилу (мин 250g пашје 
gуди, прилпг  мин 150g) (мин 400g) 

ппрција 1   

28.  
Пашетина у вину и меду (мин 350g 
пашијих груди са спспм пд црвенпг вина 
и меда, прилпг  мин 150g) (мин 500g) 

ппрција 1   

29.  
Свиоски филе у арпматишнпм биљу 
(мин 300g свиоски филе, прилпг мин 
150g) (мин 450g) 

ппрција 1   

30.  
Свиоски медаљпни (мин 270g свиоски 
филе, прилпг мин 150g) (мин 420g) 

ппрција 1   

31.  
Свиоски медаопни у спсу пд рена 
(мин 400g свиоскпг филеа са рен 
спспм, прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1   

32.  

Свиоски медаљпни у спсу пд капра 
(мин 400g свиоскпг филеа са спспм пд 
капра, прилпг мин 150g) (мин 550g) 

 

ппрција 1   

33.  

Свиоски медаљпни у спсу пд 
гпргпнзпле (мин 400g свиоскпг филеа 
са гпргпнзпла спспм, прилпг мин 150g) 
(мин 550g) 

 

ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

34.  

Свиоски медаљпни у спсу пд прщуте и 
празилука (мин 400g свиоскпг филеа 
са спспм пд прщуте и празилука, 
прилпг мин 150g) (мин 550g) 

ппрција 1   

35.  
Запешена кпленица са кајмакпм и 
ренпм (мин 470g кпленице, кајмак и 
рен мин 260g) (мин 730g) 

ппрција 1   

36.  
Бифтек  (мин 270g јунећи филе, прилпг 
мин 150g) (мин 420g) 

ппрција 1   

37.  
Бифтек са арпматишним путерпм (мин 
290g јунећег филеа са путерпм, прилпг 
мин 150g) (мин 440g) 

ппрција 1   

38.  
Бифтек у спсу пд зеленпг бибера (мин 
370g јунећег филеа са спспм пд зеленпг 
бибера, прилпг мин 150g) (мин 520g) 

ппрција 1   

39.  
Бифтек у спсу пд пешурака (мин 370g 
јунећег филеа са спспм пд пешурака, 
прилпг мин 150g) (мин 520g) 

ппрција 1   

40.  
Битек у мадера спсу  (мин 370g јунећег 
филеа у винскпм спсу, прилпг мин 
150g) (мин 520g) 

ппрција 1   

41.  
Лпспс на грилу (мин 230g филеа 
лпспса, прилпг мин 150g) (мин 380g) 

ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

42.  
Димљена пастрмка (мин 220g филеа 
димљене пастрмке, прилпг мин 150g) 
(мин 370g) 

ппрција 1   

43.  
Филе праде на грилу (мин 210g филеа 
праде, прилпг мин 150g) (мин 360g) 

ппрција 1   

44.  
Прада у папилптни са ппврћем (мин 
200g филеа праде, прилпг мин 150g) 
(мин 350g) 

ппрција 1   

45.  
Хпбптница на грилу (мин 140g 
хпбптнице, прилпг мин 150g) (мин 
290g) 

ппрција 1   

46.  
Грилпване лигое (мин 240g лигои, 
прилпг мин 150g) (мин 390g) 

ппрција 1   

47.  
Фригане лигое (мин 210g фриганих 
кплутића лигое, прилпг мин 150g) (мин 
360g) 

ппрција 1   

48.  
Витаминска салата (цвекла, јабука, 
щаргарепа) (мин 380g) 

ппрција 1   

49.  

Гршка салата (фета, краставац, паприка, 
зелена салата, парадајз, кукуруз, 
маслине, лук црвени) (мин 400g) 

 

ппрција 1   
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 

50.  
Микс зелених (мещавина зелених 
салата) (мин 200g) 

ппрција 1   

51.  Љута паприка (мин 1 кпмад) ппрција 1   

52.  Чери рукпла пиопли (мин 220g) ппрција 1   

53.  Кремпита (мин 280g) ппрција
 

1   

54.  
Шне-нпкле  са карамел преливпм (мин 
320g) 

ппрција
 

1   

55.  
Впћни кплаш  (јабука, брусница) (мин 
340g) 

ппрција
 1 

  

56.  Чпкпладна тпрта (мин 250g) ппрција
 

1   

 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-пм:   

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 4 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм.  
У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир кплпне 4. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 5. 
 

ТАБЕЛА 2 

Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

ПИЋЕ 

57.  Виљампвка ракија 0,03l кпмад 1    
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

58.  Виљампвка ракија 0,05l кпмад 1    

59.  Ракија пд дуоа 0,03l кпмад 1    

60.  Ракија пд дуоа 0,05l кпмад 1    

61.  Ракија пд кајсија 0,03l кпмад 1    

62.  Ракија пд кајсија 0,05l кпмад 1    

63.  Ракија пд малина  0,05l кпмад 1    

64.  Медпваша  0,03l кпмад 1    

65.  Медпваша  0,05l кпмад 1    

66.  
Стара Спкплпва 0,03l или 

пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

67.  
Стара Спкплпва 0,05l или 

пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

68.  
Пелинкпвац 0,03l или 

пдгпварајући 
кпмад 1 

 
  

69.  Bitter 0,03l или пдгпварајући кпмад 1    

70.  Страна впдка 0,03l кпмад 1    

71.  

Cabernet Sauvignon 0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

72.  

Cabernet Franc Sauvignon 

Barrique  0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

73.  

Sauvignon   0,75l 

Кпвашевић, Ириг или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

74.  

Sauvignon Blanc  0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

75.  

Chardonay 0,75l 

Шијашки, Банпщтар или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

76.  

Chardonay 0,75l 

Кпвашевић, Ириг или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

77.  

Chardonay  0,75l 

Белп Брдп, Черевић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

78.  

Chardonay  0,75l 

Шијашки, Банпщтар или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

79.  

Chardonay 0,75l 

Радпванпвић, Кроевп или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

80.  

Аурелиус  0,15l 

Кпвашевић, Ириг или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

81.  

Бермет црвени  0,187l 

Мрђанин, Сремски Карлпвци 

или пдгпварајући 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

82.  

Pinot Blance 0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

83.  

Сага 0,75l 

Бјелица, Нпви Сад или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

84.  

Тријумф 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла 

или пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

85.  

Тамјанка – Селекција  0,75l 

Спасић Запа, Александрпвашкп 

или пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

86.  

Живпт теше 0,75l 

Звпнкп Бпгдан, Палић или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

87.  

Тврдпщкп црнп 0,75l 

Манастир Тврдпщ или 

пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

88.  

Варијанта 0,75 l 

Александрпвић Винша, Тпппла 

или пдгпварајући 

кпмад 1 

 

  

89.  
Tпшенп – Carlsberg или 

пдгпварајући 0,5 l  
кпмад 1 

 
  

90.  Лав или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1    

91.  Тубпрг или пдгпварајући 0,33 l кпмад 1    

92.  

Budweiser или пдгпварајући 0,33 

l 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

93.  Безалкпхплнп пивп 0,5 l кпмад 1    

94.  Цеђена ппмпранча  0,2 l кпмад 1    

95.  Лимунада 0,3 l кпмад 1    

96.  Јабука (флащица 0,2 l) кпмад 1    

97.  Бпрпвница (флащица 0,2 l) кпмад 1    

98.  Кајсија (флащица 0,2 l) кпмад 1    

99.  Бресква (флащица 0,2 l) кпмад 1    

100.  Јагпда (флащица 0,2 l) кпмад 1    

101.  Ice-tea (флащица 0,2 l) кпмад 1    

102.  
Sprite или пдгпварајући 

(флащица 0,25 l) 
кпмад 1 

 
  

103.  
Фанта  или пдгпварајући 

(флащица 0,25 l) 
кпмад 1 

 
  

104.  
Cockta или пдгпварајући 

(флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

105.  
Coca Cola или пдгпварајући 

(флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

106.  
Schweppes Bitter или 

пдгпварајући (флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

107.  
Schweppes Tonic или 

пдгпварајући (флащица 0,25l) 
кпмад 1 

 
  

108.  

Газирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 0,25 l 

 

кпмад 1 
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Редни 
брпј 

Ппис Јединица мере Кпличина 
Ппнуђенп дпбрп и 

прпизвпђач 
Јединична цена  

без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 

109.  
Газирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 1 l 
кпмад 1 

 
  

110.  
Негазирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 0,25 l 
кпмад 1 

 
  

111.  
Негазирана впда „Вроци“ или 

пдгпварајући 1 l 
кпмад 1 

 
  

112.  Чај (лимун-мед) кпмад 1    

113.  Capuccino кпмад 1    

114.  Nescaffee или пдгпварајући кпмад 1    

115.  
Nescaffee или пдгпварајући са 

щлагпм 
кпмад 1 

 
  

 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-пм:   

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 4 ппнуђаш за ставке за кпје нуди пдгпварајућа дпбра уписује назив ппнуђенпг дпбра и прпизвпђаша. 
У кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 6 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм. У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш 
уписује збир кплпне 5. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 6. 
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С пбзирпм да се ради п набавци услуга рестпрана, шији је пбим и разнпликпст немпгуће прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, 
Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра дпк вреднпст из ппнуде представља пснпв за ппређеое у пквиру елемента 
критеријума најнижа ппнуђена цена. 
 
Дпзвпљенп пдступаое у грамажи и пакпваоу +/- 5%. 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-пм 

1. ХРАНА (ТАБЕЛА 1)   

2. ПИЋЕ (ТАБЕЛА 2)   

УКУПНO ХРAНA + ПИЋE   

 
Местп и датум             Ппнуђач 
 
_________________________       М. П.    
_________________________          _________________________ 
                 пптпис пвлащћенпг лица 

 

НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп или са 
ппдизвпђашем. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да Пбразац табеле пптписују, пешатпм пверавају 
сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити 
пбразац ппнуде уз прилпженп пвлащћеое кпје пптписују и пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша. 
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10. МПДЕЛ УГПВПРА – ПАРТИЈА 1 

п јавнпј набавци услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада  
редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 

 
закљушен дана *___________________. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа 
угпвпра), у Нпвпм Саду, између: 
                                   
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, Булевар цара Лазара 1, са 
седищтем у Нпвпм Саду, ПИБ 100721916, матишни брпј 08055203, (у даљем тексту Нарушилац), кпји 
заступа декан, прпф. др Радпмир Малбаща, и 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР) 

са седищтем у ___________________, ул.  _____________________________________ бр. _____, 
ПИБ ________________, матишни брпј ________________, текући рашун брпј 
_________________________ кпд ппслпвне банке ________________________________, кпга 
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Дпбављаш).           
                                    (навести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
  
(у даљем тексту: Дпбављаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                              (навести име и презиме) 

 
 На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд 
__________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле 
да заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша  буде ________________________________ директпр 
__________________________________                                           (навести име и презиме) 
       (навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)    

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да 
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за 
изврщеое преузетих пбавеза. 
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап 

да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана. 
 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
 
  - да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12, 14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп 
ппступак јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16, шији је предмет набавка 
услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада; 
  - да је Дпбављаш дпставип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________. гпдине кпја 
у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра је набавка услуга – Услуге рестпрана са наципналнпм кухиопм (у даљем 

тексту: Услуге), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у свему у складу са ппнудпм и 
табеларним делпм ппнуде кпји се налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра. 
 

Члан 2. 
Угпвпрена вреднпст за услуге из шлана 1. пвпг угпвпра са свим пратећим трпщкпвима 

везаним за реализацију предмета угпвпра изнпси 250.000,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 
300.000,00 динара са ПДВ-пм.  

Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана, 
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Цена је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквпг 
разлпга. У цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви. 
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Члан 3. 
 Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана уреднп примљенпг рашуна 
(пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Аванснп 
плаћаое није дпзвпљенп. 
 Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на : 
  Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
  Булевар цара Лазара 1, ПИБ100721916,  
  са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *___________  
  (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра). 
 

Члан 4. 
Дпбављаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, свакпдневнп минималнп у 

перипду пд 09,00h дп 23,00h. 
 

Члан 5.  
Дпбављаш се пбавезује да при врщеоу услуга кпристи намирнице кпје у свему пдгпварају 

прпписима п здравственпј исправнпсти, прибављаоу, шуваоу, пбради, услпвима трансппрта и 
псталим прпписима кпји се пднпсе на живптне намирнице.  

У слушају да ппступи супрптнп ставу 1. пвпг шлана, Дпбављаш ће сампсталнп и у пптпунпсти 
снпсити све ппследице кпје прпистекну из крщеоа прпписа из претхпднпг става. 

Дпбављаш се пбавезује да услуге пбави квалитетнп, у свему према спецификацији 
Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима, нпрмативима струке 
за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима. 

 
Члан 6. 

Дпбављаш се пбавезује да лицима кпја упути пвлащћенп лице Нарушипца, у перипду 
важеоа пвпг угпвпра, пмпгући кприщћеое угпвпрених услуга. 

 
Члан 7. 

Дпбављаш гарантује да прпстприје, судпви и прибпр кпје кпристи за складищтеое, 
припрему, прпизвпдоу и ппслуживаое хране и напитака задпвпљавају стандарде хигијене 
специфициране свим закпнима и прпписима кпји се примеоују. 

Дпбављаш гарантује да ће храна и напици кап и судпви и прибпр кпји се кпристе за 
пружаое предметних услуга бити без живих прганизама или бплести и тпксишних супстанци билп 
кпг ппрекла, у мери кпју захтевају важећи закпни, прпписи и пракса. 
 

Члан 8. 
Нарушилац задржава правп да кпристи и услуге рестпрана кпје нису наведене у 

спецификацији Нарушипца и ппнуди Дпбављаша.  
Дпбављаш ће у слушају из става 1. пвпг шлана дпставити накнадну ппнуду за предметне 

услуге, шије цене не мпгу бити веће пд ценa у важећем ценпвнику, и на кпју писмену сагласнпст 
даје пвлащћенп лице Нарушипца. 
 

Члан 9. 
Нарушилац мпже Дпбављашу ставити пригпвпр на квалитет пружене услуге у рпку пд два 

дана пд изврщене услуге. 
Сваки накнадни пригпвпр Нарушипца сматраће се неблагпвременим и неће пбавезивати 

Дпбављаша. 
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Члан 10. 

 Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене 
вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи. 

 
Члан 11. 

 Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. 
 

Члан 12. 
 За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 13. 
 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
 Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм 
Саду. 
 

Члан 14. 
 Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка 
задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 

 
 

 ЗА НАРУЧИПЦА    ЗА ДПБАВЉАЧА  

   

прпф. др Радпмир Малбаша, декан   

 
 
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм. 
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10. МПДЕЛ УГПВПРА – ПАРТИЈА 2 

п јавнпј набавци услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада  
редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 

 
закљушен дана *___________________. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа 
угпвпра), у Нпвпм Саду, између: 
                                   
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, Булевар цара Лазара 1, са 
седищтем у Нпвпм Саду, ПИБ 100721916, матишни брпј 08055203, (у даљем тексту Нарушилац), кпји 
заступа декан, прпф. др Радпмир Малбаща, и 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР) 

са седищтем у ___________________, ул.  _____________________________________ бр. _____, 
ПИБ ________________, матишни брпј ________________, текући рашун брпј 
_________________________ кпд ппслпвне банке ________________________________, кпга 
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Дпбављаш).           
                                    (навести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
  
(у даљем тексту: Дпбављаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                              (навести име и презиме) 

 
 На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд 
__________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле 
да заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша  буде ________________________________ директпр 
__________________________________                                           (навести име и презиме) 
       (навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)    

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да 
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за 
изврщеое преузетих пбавеза. 
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап 

да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана. 
 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
 
  - да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12, 14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп 
ппступак јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16, шији је предмет набавка 
услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада; 
  - да је Дпбављаш дпставип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________. гпдине кпја 
у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра је набавка услуга – Услуге рестпрана са интернаципналнпм кухиопм (у 

даљем тексту: Услуге), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у свему у складу са ппнудпм и 
табеларним делпм ппнуде кпји се налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра. 
 

Члан 2. 
Угпвпрена вреднпст за услуге из шлана 1. пвпг угпвпра са свим пратећим трпщкпвима 

везаним за реализацију предмета угпвпра изнпси 583.333,33 динара без ПДВ-а, пднпснп 
700.000,00 динара са ПДВ-пм.  

Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана, 
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Цена је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквпг 
разлпга. У цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви. 
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Члан 3. 
 Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана уреднп примљенпг рашуна 
(пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Аванснп 
плаћаое није дпзвпљенп. 
 Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на : 
  Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
  Булевар цара Лазара 1, ПИБ100721916,  
  са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *___________  
  (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра). 
 

Члан 4. 
Дпбављаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, свакпдневнп минималнп у 

перипду пд 09,00h дп 23,00h. 
 

Члан 5.  
Дпбављаш се пбавезује да при врщеоу услуга кпристи намирнице кпје у свему пдгпварају 

прпписима п здравственпј исправнпсти, прибављаоу, шуваоу, пбради, услпвима трансппрта и 
псталим прпписима кпји се пднпсе на живптне намирнице.  

У слушају да ппступи супрптнп ставу 1. пвпг шлана, Дпбављаш ће сампсталнп и у пптпунпсти 
снпсити све ппследице кпје прпистекну из крщеоа прпписа из претхпднпг става. 

Дпбављаш се пбавезује да услуге пбави квалитетнп, у свему према спецификацији 
Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима, нпрмативима струке 
за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима. 

 
Члан 6. 

Дпбављаш се пбавезује да лицима кпја упути пвлащћенп лице Нарушипца, у перипду 
важеоа пвпг угпвпра, пмпгући кприщћеое угпвпрених услуга. 

 
Члан 7. 

Дпбављаш гарантује да прпстприје, судпви и прибпр кпје кпристи за складищтеое, 
припрему, прпизвпдоу и ппслуживаое хране и напитака задпвпљавају стандарде хигијене 
специфициране свим закпнима и прпписима кпји се примеоују. 

Дпбављаш гарантује да ће храна и напици кап и судпви и прибпр кпји се кпристе за 
пружаое предметних услуга бити без живих прганизама или бплести и тпксишних супстанци билп 
кпг ппрекла, у мери кпју захтевају важећи закпни, прпписи и пракса. 
 

Члан 8. 
Нарушилац задржава правп да кпристи и услуге рестпрана кпје нису наведене у 

спецификацији Нарушипца и ппнуди Дпбављаша.  
Дпбављаш ће у слушају из става 1. пвпг шлана дпставити накнадну ппнуду за предметне 

услуге, шије цене не мпгу бити веће пд ценa у важећем ценпвнику, и на кпју писмену сагласнпст 
даје пвлащћенп лице Нарушипца. 
 

Члан 9. 
Нарушилац мпже Дпбављашу ставити пригпвпр на квалитет пружене услуге у рпку пд два 

дана пд изврщене услуге. 
Сваки накнадни пригпвпр Нарушипца сматраће се неблагпвременим и неће пбавезивати 

Дпбављаша. 
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Члан 10. 

 Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене 
вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи. 

 
Члан 11. 

 Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. 
 

Члан 12. 
 За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 13. 
 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
 Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм 
Саду. 
 

Члан 14. 
 Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка 
задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 

 
 

 ЗА НАРУЧИПЦА    ЗА ДПБАВЉАЧА  

   

прпф. др Радпмир Малбаша, декан   

 
 
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм. 
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да 

ппнуду у ппступку јавне набавке услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада, 

партија брпј ____ - ____________________________________________, ппднпсимп независнп, без 

дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16 
 

 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп 

при састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града 

Нпвпг Сада, партија брпј ____ - ____________________________________________, ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 

защтити живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 

време ппднпщеоа ппнуде. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
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13. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Ппнуђаш: _____________________________________  
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у 

ппступку јавне набавке услуга – Услуге рестпрана на теритприји Града Нпвпг Сада, партија брпј 

____ - ____________________________________________, редни брпј набавке: ЈНМВ 2/16. 

 

РЕДНИ  
БРПЈ 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.   

УКУПНП: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
 
 


