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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 

у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број 

ЈНМВ/14/2017 од 27. 04. 2017. године под посл. бр. MNT-579/K/2017 - B/32/1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Набавка угоститељских услуга – ресторан и кетеринг 

ЈН бр. ЈНМВ/14/2017 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, услуга или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

5 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

36 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 40 

VI Образац понуде – Партија 1. 46 

VII Модел уговора 83 

VIII  Образац трошкова припреме понуде 86 

IX  Образац изјаве о независној понуди 87 

X Oбразац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 88 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Адреса: СУБОТИЦА, Аге Мамужића 11/2 

Интернет страница: www.mnt.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ/14/2017 су УСЛУГЕ – Набавка угоститељских услуга 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Лицe за контакт: Балаж Сич, 

Е - mail адреса: office@mnt.org.rs  

телефон: 024-524-534 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ/14/2017 су услуге – Набавка угоститељских услуга – 

55000000 - Услуге хотела, ресторана и трговине на мало 

 

2. Партије 

 

1. Партија 1. – Услуге ресторана у Суботици 

 

2. Партија 2. – Услуге ресторана и кетеринга у Хајдукову 

 

3. Партија 3. – Услуге ресторана у Новом Саду 

 

4. Партија 4. – Услуге ресторана у Сенти 

 

5. Партија 5. – Услуге ресторана и смештаја у Мужљи 

 

6. Партија 6. – Услуге смештаја и организовања конференција у Суботици  
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III  ОПИС УСЛУГА 

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА – РЕСТОРАН И КЕТЕРИНГ 

 

 

1. Партија – Услуге ресторана у Суботици 

 
Неопходни технички капацитет: 

Ресторан треба да буде удаљен највише 1 км од седишта Наручиоца 

Неопходно је да ресторан располаже баштом капацитета од најмање 100 места. 

да је Понуђач у могућности да организује радне и свечане ручкове високог квалитета, у складу 

са протоколом кој и важи за госте високих државних институција 

Неопходно је да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 

(пет) запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на 

извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 

 

Редни број Опис Јединица мере Количина 

ХРАНА 

Ред.број Назив артикла 

Јединица 

мере Количина 

1. Крем супа 0,25 литара 1 

2. Рагу чорба 0,25 литара 1 

3. Кисела чорба 0, 25 литара 1 

4. Лигње на жару 300 грама 1 

5. Лосос на жару 300 грама 1 

6. Ћурећи филе 300 грама 1 

7. Пилећи филе 300 грама 1 

8. Пилећи батак 300 грама 1 

9. 

Јунећи филет стеак (јунећи филе са 

грила са маринираним грилованим 

поврћем, путером од белог лука) 

300 грама 1 

10. 

Свињски филет стеак (свињски филе са 

грила са маринираним грилованим 

поврћем, путером од белог лука) 

300 грама 1 
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11. Рамстек 300 грама 1 

12. 

Зелене лазање (тесто са спанаћем, рагу 

од млевеног меса, гљиве, сир, бешамел 

сос и павлака) 

300 грама 

1 

13. 
Вегетаријански тањир (маринирано 

поврће на грилу, колутићи лука, 

кромпир) 

300 грама 1 

14. 
Поховани сир (гауда, зелена салата, 

тартар сос, помфрит) 
300 грама 1 

15. 
Пица са шунком (кечап, сир, шунка) 

средње величине 
ком 1 

16. 

Пица са гљивама (кечап, сир, 

шунка,гљиве) средње величине 
ком 

1 

17. 
Мешана пица (сир, шунка, кечап, гљиве, 

паприка) средње величине 
ком 1 

18. 

Пица бацон (кечап, шунка, сир, сланина) 

средње величине 
ком 

1 

19. 

Вегетаријанска пица (паприка, 

патлиџан,гљиве,рукола,тиквице) средње 

величине 

ком 1 

20. 

Xаwаи пица (кечап, шунка, сир, ананас) 

средње величине 
ком 

1 

21. Прилог - помфрит 150 грама 1 

22. 

Гриловано поврће (парадајз, паприка, 

патлиџан, броколи, карфиол, шаргарепа) 
150 грама 

1 

23. 

Пилећа салата (пилећи филе, 

парадајз,корнижони,мај онез,маслине,ј 

ај е) 

200 грама 1 

25. Салата - сезонска салата 200 грама 1 

26. Десерт - палачинке са џемом 2 комада 1 

27. Десерт - палачинке са еурокремом 2 комада 1 

28. Десерт - палачинке са орасима 2 комада 1 
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29. Десерт - палачинке са вишњама 2 комада 1 

30. Десерт - кестен пире са шлагом 100 грама 1 

31. 
Пита са јабукама са прилогом - сладолед 
од ваниле 480 грама 1 

32. 
Воћни куп (сезонско воће, сладолед, 

шлаг и воћни прелив) мин 315 грама 
1 

33. Шомлои галушка 340 грама 1 

34. Тирамису 165 грама 1 

ПИЋЕ 

35. Аперитив - ракија од кајсије 0,03 литара 1 

36. Аперитив - ракиј а од дуње 0,03 литара 1 

37. Аперитив - ракиј а од крушке 0,03 литара 1 

38. Аперитив - вињак 0,03 литара 1 

39. Аперитив - Г орки лист пелинковац 0,03 литара 1 

40. Аперитив - виски 0,03 литара 1 

41. Вино - црно 0,75 литара 1 

42. Вино - бело 0,75 литара 1 

43. Пиво 0,5 литара 1 

44. Пиво 0,33 литара 1 

45. Безалкохолна пића - сок од брескве 0,2 литара 1 

46. Безалкохолна пића - ђус 0,2 литара 1 

47. 
Безалкохолна пића - цоца-цола (или 
одговарајуће) 0,25 литара 1 
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48. 
Безалкохолна пића - швепс (или 
одговарајуће) 

0,25 литара 1 

49. Минерална вода 0,75 литара 1 

50. Топли напитак - црна кафа ком 1 

51. 
Топли напитак - кратки еспресо са 
млеком ком 1 

52. 
Топли напитак - продужени еспресо са 
млеком ком 1 

53. Топли напитак - капућино ком 1 

54. Топли напитак - нес кафа ком 1 

55. Чај ком 1 

 

2. Партија – Услуге ресторана и кетеринга у Хајдукову 

 
Неопходни технички капацитет: 
Капацитет објекта  најмање 150 особа 
Амбијент ресторана: етно 
Да се налази у близини центра насеља Хајдуково 
Неопходно је да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 
(пет) запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на 
извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 
Могућност испоруке кетеринг услуга у Суботици, Новом Саду, Зрењанину, Сенти, Кањижи и 
Сомбору са доставним возилом 
 

КЕТЕРИНГ 

1. 
Кетеринг 1 (350г) Месне куглице са 

сусамом, Погачице и пуњене кифлице, 

Канапеи, Сиреви , Хаше са месом 

10 порција 1 

2. 

Кетеринг 2 (350г) Petite Bonchéе са 

лососом, Petite Bonchéе са пршутом, 

Сухи залогаји са краставцима, Бајадера 

од пилетине, Свежањ од лососа 

10 порција 1 

3. 

Канапеи (300г) са куленомн, са 

печеницом, са шункарицом, са сланином 10 порција 1 

4. 

Наресци (300г) пршута, кулен, печеница, 

урнебес, подливени сир, парадајз 

паприка 
10 порција 1 

5. 
Јунетина под сачом (400г) Јунетина под 

сачом са кромпиром 10 порција 1 
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6. 

Свињски врат под сачом (400г) Свињски 

врат под сачом са кромпиром 10 порција 1 

7. 

Топли Шведски сто (350г) Јела са 

роштиља , Пуњене шницле, Поховане 

шницле, Натур шницле, Рибе, Свињска и 

пилећа печења, Кромпир (крокет, pomes-

frites, рестовани), Пиринач, Поврће 

мешано, свежа сезонска салата, кисела 

салата, везане салате са мајонезом 

10 порција 1 

8. 

Хладан Бифе 1 (350г) Разни пилећи 

ролати, Свињски галантин са млевеним 

месом, Ролат од сира са шунком, 

Погачице, Фаширана шницла, Казино 

јаје, Салате, (Француска салата, 

Кромпир салата, Мексичка салата) 

10 порција 1 

9. 

Хладан Бифе 2 (350г) Разни пилећи 

ролати, Свињски галантин са омлетом и 

месом, Ролат од сира са шунком и са 

воћем, Погачице, Приснац, Прасећи 

ролат, Rose beef, Салате (Француска 

салата, Кромпир салата, Мексичка 

салата, Waldorf салата) 

10 порција 1 

10. 

Мешано Топли Шведски Сто и хладан 

бифе (350г) 10 порција 1 

11. 

Мешано печење на овалу 1 (300г) 

Пилеће Цордон Блеу, гурманска 

Пљескавица, пилећа шницла, Свињски 

натур шницла са печуркама .Мешани 

прилилог, салата сезонска 

10 порција 1 

12. 

Мешано печење на овалу 2 (300г) 

Пилеће деликатес шницла, боемски 

уштипак, Св. Бечка шницла са семењем, 

батак на жару на Будимпештански 

начин. Мешани прилог, салата сезонска. 

10 порција 1 

13. 

Безалкохолно пиће газирано (1л) кока-

кола, фанта, сприте или одговарајуће комад 1 

14. 

Безалкохолно пиће негазирано (1л) 

некст наранџа или одговарајуће 
комад 
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15. 

Минерална вода газирана и негазирана 

(1л) комад 1 

16. 

Погачице са сиром или са чварцима (1 

кг) комад 1 

17. 
Сервис конобара (1 сат) 

1 сат 1 

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА 

18. 

Мени ручак 1 

Супа 0.5лит 

Бечка ,париска, Натур шницла, 

Пјескавица, Поховани сир,Сом , Пилећа 

корпа (200гр) 

Прилог,салата, десерт  (150гр) 

Хлеб 

порција 1 

19. 

Мени ручак 2 

Супа 0.5лит 

Мешано месо са роштиља, Ћуреће груди 

пуњени, Јунећи перкелт, Флекен, 

Пастрмка, Лигње, (280гр) 

Прилог, салата, десерт  (150гр) 

Хлеб 

порција 1 

20. 

Мени ручак 3 

Супа 0.5лит 

Бееф стеак, Свињски медаљони, орада, 

Лосос (280гр) 

Прилог, Салата, десерт   (150гр) 

Хлеб 

 

порција 1 

21. 

Безалкохолно пиће газирано (1л) кока-

кола, фанта, сприте или одговарајуће комад 1 
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22. 

Безалкохолно пиће негазирано (1л) 

некст наранџа или одговарајуће комад 1 

23. 
Минерална вода газирана и негазирана 

(1л) комад 1 

24. 

Кратко алкохолно пиће 1 (0.05л) 

пелинковац, вињак и друго одговарајуће комад 1 

25. 

Кратко алкохолно пиће 2 (0.05л) виски, 

водка и друго одговарајуће комад 

 

26. 

Пиво (0.5л) 

комад 1 

27. 
Вино суво црвено (1 л) 

комад 1 

 

3. Партија – Услуге ресторана у Новом Саду – национална кухиња 

 

Неопходно је: 

- да понуђач располаже паркингом од најмање 20 места 

- да је капацитет ресторана најмање 50 места 

- да ресторан има отворену башту са капацитетом најмање 30 места 

- да је ресторан климатизован 

- да се ресторан налази на територији града Новог Сада 

- да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 (пет) 

запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на извршењу 

уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 

 

ХРАНА 

Редни број Опис Јединица мере Количина 

1. 
кајмак 
минимум 100g 

порција 1 

2. фета сир минимум 100 g порција 1 

3. 
горгонзола минимум 100 g 

порција 1 

4. 
козји сир минимум 100 g 

порција 1 

5. 
трапист минимум 100 g 

порција 1 

6. кулен словачки минимум 120 g порција 1 

7. пршута 
минимум 120 g 

порција 1 
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8. војвођанска закуска минимум 275 g порција 1 

9. 

сендвич 

путер, његушки пршут, трапист, 

парадајз, зелена салата 

комад 1 

10. 

сендвич 

путер, кулен, трапист, парадајз, зелена 

салата 

комад 1 

11. 

сендвич 

павлака, његушки пршут, трапист, 

парадајз, зелена салата 

комад 1 

12. 

сендвич 

павлака, кулен, трапист, парадајз, зелена 

салата 

комад 1 

13. 

предјело 

кулен, печеница, сир и проја минимум 

150 g 

порција 1 

14. 

предјело 

шунка, кулен, чварци, сир, кајмак, 

маслине, шери парадајз и проја 

минимум 450 g 

порција 

 

15. поховани сир 
сир трапист, тартар сос - минимум 250 g 

порција 1 

16. печурке на жару минимум 300 g порција 1 

17. поховани колутови лука 
лук, тартар сос - минимум 250 g 

порција 1 

18. 
јаје 

комад 1 

19. омлет 
јаја 2 комада, шункарица, трапист 

порција 1 

20. 
омлет 
јаја 2 комада, сланина, трапист 

порција 1 

21. 
омлет 
јаја 2 комада, пршута, трапист 

порција 1 

22. 
омлет 
јаја 2 комада, кобасица, трапист 

порција 1 

23. 

омлет 

јаја 2 комада, шункарица, пршута, 

кобасица, сланина, трапист 

порција 1 

24. паорска гибаница комад 1 

25. проја порција 1 

26. кромпир у чакширама 
печени кромпир уцело, кајмак, сланина 

порција 
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27. 
пуњена похована паприка 

паприка пуњена кајмаком и сиром - 

минимум 250 g 

порција 1 

28. 
кајгана - 3 јаја 

порција 1 

29. 
јаја са сланином 3 јаја, минимум 50 g 

сланина 
порција 1 

30. 
јаја са шунком 3 јаја, минимум 50 g 

шунка 
порција 1 

31. 
јаја са сиром 3 јаја, минимум 50 g сир 

порција 1 

32. 
јаја са шампињонима 3 јаја, минимум 50 

g шампињони 
порција 1 

33. 
пилећа бела чорба минимум 0,4 l 

порција 1 

34. 
кокошија супа минимум 0,4 l 

порција 1 

35. 
црвена кисела чорба минимум 0,4 l 

порција 1 

36. 
домаћа супа 
јунећа и пачија -минимум 0,4 l порција 1 

37. потаж 
поврће или шампињони -минимум 0,4 l 

порција 1 

38. 
јунећа чорба минимум 0,4 l 

порција 1 

39. 
парајаз чорба минимум 0,4 l 

порција 1 

40. 
сармице од зеља 

са кромпир пиреом и киселим млеком 

минимум 5 комада 

порција 1 

41. 
сарма од виновог листа 

са кромпир пиреом и киселим млеком 

минимум 5 комада 

порција 1 

42. 
сарма 

са кромпир пиреом и димљеним 

ребрима минимум 3 комада 

порција 1 

43. 

рибић у поврћу 

са кромпир пиреом или пиринчем 

минимум 0,6 l 

порција 1 

44. 
чорбаст пасуљ минимум 0,5 l 

порција 1 

45. 
пасуљ са танким кобасицама минимум 

0,6 l 
порција 1 

46. 
пасуљ са сувим ребрима минимум 0,6 l 

порција 1 

47. 
пасуљ пребранац минимум 0,5 l 

порција 1 
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48. 
пасуљ пребранац са кобасицом минимум 

0,6 l 
порција 1 

49. 
пасуљ пребранац са вешалицом 

минимум 0,6 l 
порција 1 

50. 
шкембић у сафту минимум 0,6 l 

порција 1 

51. 
запечене ћуреће груди у павлаци са 

млинцима минимум 0,5 kg 
порција 1 

52. 
папци у сафту минимум 0,5 l 

порција 1 

53. 

ринфлајж 

месо из супе, сос, шаргарепа, барени 

кромпир 

порција 1 

54. 
ролована пилетина 

са кромпир пиреом или пиринчем - 

пилетина минимум 0,35 kg 

порција 1 

55. 
пилећи соте са кромпир пиреом или 

пиринчем - минимум 0,5l 
порција 1 

56. 
пилетина у милераму пилетина 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

57. 

шпиковани јунећи бут јунећи бут 

шпикован сланином, киселим 

краставцима и поврћем са кромпир 

пиреом - јунећи бут минимум 0,3 kg 

порција 1 

58. 

гулаш 

са кромпир пиреом или пиринчем - 

минимум 0,5 l 

порција 1 

59. 

јунећа шницла у луку 

динстана јунећа шницла у луку са 

кромпир пиреом - јунеће месо минимум 

0,3 kg 

порција 1 

60. 
пуњена паприка 
са кромпир пиреом - минимум 3 комада 

порција 1 

61. 
пуњене тиквице 
са кромпир пиреом - минимум 3 комада 

порција 1 

62. гурманска мућкалица минимум 0,6 kg порција 1 

63. сатараш 
свеже поврће - минимум 0,3 kg 

порција 1 

64. 

сатараш са вешалицом 

свеже поврће - минимум 0,3 kg, 

вешалица 

минимум 0,2 kg 

порција 1 

65. 

подварак 
упржени кисели купус - минимум 0,4 kg 

порција 1 
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66. 
подварак са шницлом упржени кисели 

купус минимум 0,4 kg, свињско месо 

минимум 0,15kg 

порција 1 

67. 

подварак са сувим ребрима 

упржени кисели купус минимум 0,4 kg, 

сува ребра месо минимум 0,15kg 

порција 1 

68. 
подварак са кобасицом 

упржени кисели купус минимум 0,4 kg, 

кобасица минимум 0,15kg 

порција 1 

69. мусака 
минимум 0,5 kg 

порција 1 

70. 
мусака од пилетине 

гриловано пилеће бело месо са блитвом 

минимум 0,4 kg 

порција 1 

71. 

ћуфте у парадајз сосу 

са кромпир пиреом или пиринчем - 

ћуфте минимум 0,4 kg 

порција 1 

72. 
фаширана шницла 

са кромпир пиреом - шницла минимум 

0,3 kg 

порција 1 

73. коленица без костију 
са прилогом - коленица минимум 0,4 kg 

порција 1 

74. коленица запечена 
са прилогом - коленица минимум 0,5 kg 

порција 1 

75. 
пачије груди у сосу од шампињона и 

белог вина пачетина минимум 0,3 kg 
порција 1 

76. 
филети димљене пастрмке минимум 0,3 

kg 
порција 1 

77. 
лигње на жару минимум 0,3 kg 

порција 1 

78. 
лосос на жару минимум 0,25 kg 

порција 1 

79. паприкаш од дивљачи порција 1 

80. 
јагњетина испод сача јагњетина - 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

81. 
јаретина испод сача јаретина - минимум 

0,3 kg 
порција 1 

82. 
телетина испод сача телетина - минимум 

0,3 kg 
порција 1 

83. 

шницла на бечки начин свињско месо 

поховано у презли, са помфритом или 

пиринчем - свињско месо минимум 0,3 

kg 

порција 1 
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84. 

шницла на париски начин свињско месо 

поховано у јајима, са помфритом или 

пиринчем - свињско месо минимум 0,3 

kg 

порција 1 

85. 

натур шницла 

свињско месо запечено у сопственом 

соку, са помфритом или пиринчем - 

свињско месо минимум 0,3 kg 

порција 1 

86. 

пуњена шницла у сосу од печурака 

свињско месо пуњено сиром и шунком, 

преливено сосом од печурака, са 

помфритом - минимум 0,45 kg 

порција 1 

87. 

карађорђева шницла 

свињско месо пуњено кајмаком, 

поховано у презли са помфритом или 

пиринчем - минимум 0,4 kg 

порција 1 

88. 

медаљони у сосу од печурака медаљони 

од свињског филеа преливени сосом од 

печурака, са помфритом или пиринчем - 

минимум 0,35 kg 

порција 1 

89. 

димљени свињски филе са сосом од 

печурака 

са помфритом или пиринчем - минимум 

0,35 kg 

порција 1 

90. 
ражњићи 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg порција 1 

91. 

пуњени ражњићи 

са помфритом и пиринчем- минимум 0,4 

kg 

порција 1 

92. 
-домаћа роштиљ кобасица са 

помфритом, сенфом и луком - минимум 

0,3 kg 

порција 1 

93. 
бела вешалица 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg порција 1 

94. 
пуњена вешалица са помфритом и 

пиринач - минимум 0,4 kg 
порција 1 

95. димљена вешалица 
са помфритом и луком - минимум 0,4 kg 

порција 1 

96. 

свињски каре у љутом „tabasco" сосу 

свињско месо печено на роштиљу у 

љутом сосу са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

97. 

димљене ћуреће груди 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,3 

kg 

порција 1 
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98. 

пуњене димљене ћуреће груди у 

марамици са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,4 kg 

порција 1 

99. 

ћуретина на жару 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,3 kg 

порција 1 

100. 
ћуретина у сосу од вишања 

ћурећи филе са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

101. 
пљескавица 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg 

порција 1 

102. 
пуњена пљескавица 
са помфритом и луком - минимум 0,35 
kg 

порција 1 

103. 
пљескавица на кајмаку 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg порција 1 

104. 
гурманска пљескавица 
са помфритом и луком - минимум 0,35 
kg 

порција 1 

105. 
ћевапчићи 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg порција 1 

106. 
ћевапчићи на кајмаку 
са помфритом и луком - минимум 0,3 kg 

порција 1 

107. 
шпиковани ћевапчићи 
са помфритом и луком - минимум 0,35 
kg 

порција 1 

108. 

пилеће бело месо 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,3 kg 

порција 1 

109. 

пуњено пилеће бело месо 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,4 

kg 

порција 1 

110. 

пилећи ражњићи 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,3 kg 

порција 1 

111. 

пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,35 kg 

порција 1 

112. 

искошћен пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,35 kg 

порција 1 

113. 

пуњени пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - минимум 

0,4 

kg 

порција 1 

114. 
пилећа џигерица 
са помфритом и пиринчем - минимум 
0,3 kg 

порција 1 
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115. 

-ролована пилећа џигерица у сланини са 

помфритом и пиринчем - минимум 0,35 

kg 

порција 1 

116. 
пилећа џигерица са печуркама и 

поховани сир минимум 0,35 kg 
порција 1 

117. 

роловани пилећи ражњићи у сланини 

комадићи пилетине уроловани у домаћу 

сланину, помфрит и пиринач - пилећа 

џигерица - минимум 0,4 kg 

порција 1 

118. 

пилетина у сосу од ораха 

комадићи пилетине у сосу од ораха, 

помфрит и пиринач - минимум 0,4 kg 

порција 1 

119. 

похована пилетина са сусамом 

пилеће бело месо поховано у сусаму, 

сос, 

помфрит и пиринач - минимум 0,4 kg 

порција 1 

120. 

пуњени батак 

пилећи батак пуњен пршутом, 

качкаваљем и кајмаком, помфрит и 

пиринач - минимум 0,4 kg 

порција 1 

121. филе мињон минимум 0,3 kg порција 1 

122. 

бифтек у сосу од црног вина 

говеђи бифтек у сосу од црног вина, 

пиринач - минимум 0,3 kg 

порција 1 

123. 
бифтек са горгонзолом 

говеђи бифтек у сосу од горгонзоле, 

помфрит и пиринач - минимум 0,3 kg 

порција 1 

124. 

свињски филе пуњен сиром и његушким 

пршутом и кајмаком, помфрит и 

пиринач - минимум 0,4 kg 

порција 1 

125. 

мешано месо 

вешалица, бифтек, ћуретина, 

пљескавица, пилетина, пуњени 

ражњићи, сланина, кобасица, помфрит и 

лук - минимум 0,7 kg 

порција 1 

126. мешано месо минимум 0,45 kg порција 1 

127. мешана салата 
Сезонско поврће - минимум 0,4 kg 

порција 1 

128. шопска салата минимум 0,4 kg порција 1 

129. 
српска салата минимум 0,4 kg 

порција 1 

130. 
витаминска салата минимум 0,5 kg 

порција 1 
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131. 
таратор салата минимум 0,3 kg 

порција 1 

132. 
љута папричица - печена минимум 1 

комад 
комад 1 

133. 
љута папричица - свежа минимум 1 

комад 
комад 1 

134. 
парадајз минимум 0,3 kg 

порција 1 

135. 
свеж краставац минимум 0,3 kg 

порција 1 

136. 
свежа купус салата минимум 0,3kg 

порција 1 

137. 
зелена салата минимум 0,3 kg 

порција 1 

138. ајвар 
минимум 0,3 kg 

порција 1 

139. 
печена паприка минимум 0,4 kg 

порција 1 

140. 
паприка у павлаци минимум 0,3 kg 

порција 1 

141. 
кисели краставац минимум 0,3 kg 

порција 1 

142. 
парадјз са сиром минимум 0,4 kg 

порција 1 

143. 
млади лук минимум 5 комада 

порција 1 

144. 
зелена салата са ротквицама минимум 

0,3 kg 
порција 1 

145. рукола 
минимум 0,2 kg 

порција 1 

146. 
туршија 
минимум 0,5 kg порција 1 

147. цвекла 
минимум 0,3 kg 

порција 1 

148. маслине минимум 0,1 kg порција 1 

149. 
ротквице минимум 0,2 kg 

порција 1 

150. 
урнебес салата минимум 0,2 kg 

порција 1 

151. комадићи бифтека са свежом салатом и 

младим сиром минимум 0,5 kg 

порција 1 

152. 
пилетина са целером, шаргарепом и 

киселим краставцима у сосу минимум 

0,4 kg 

порција 1 
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153. 
бифтек са руколом и свежим парадајзом 

минимум 0,4 kg 
порција 1 

154. 
свежа салата са пилетином или 

туњевином 

минимум 0,5 kg 

порција 1 

155. пирошка порција 1 

156. 
сос од горгонзоле минимум 100 g 

порција 1 

157. 
сос од печурака минимум 100 g 

порција 1 

158. 
сос од зеленог бибера минимум 100 g 

порција 1 

159. 
сос од вишања минимум 100 g 

порција 1 

160. сос од црног вина минимум 100 g порција 1 

161. парадајз сос минимум 100 g порција 1 

162. мирођија сос минимум 100 g порција 1 

163. 
Tabasco сос минимум 100 g 

порција 1 

164. тартар сос минимум 100 g порција 1 

165. мешано поврће порција 1 

166. пиринач порција 1 

167. помфрит порција 1 

168. млади кромпир порција 1 

169. пекарски кромпир порција 1 

170. пире кромпир порција 1 

171. тесто прилог порција 1 

172. 
пита са вишњама 1 парче - минимум 250 
g 

порција 1 

173. пита са јабукама 1 парче минимум 250 g порција 1 

174. 
пита са бундевом 1 парче минимум 250 
g 

порција 1 

175. 
резанци са маком минимум 350 g 

порција 1 

176. штрудла 
2 парчета минимум 250 g 

порција 1 

177. 
резанци са орасима минимум 350 g 

порција 1 

178. 
палачинке са домаћим пекмезом 3 

комада 
порција 1 
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179. 
палачинке са еурокремом или 

одговарајуће, 3 комада 
порција 1 

180. 
палачинке са еурокремом и плазмом или 

одговарајуће 3 комада 
порција 1 

181. палачинке са медом 3 комада порција 1 

182. палачинке са медом и орасима 3 комада порција 1 

183. 
палачинке са нугат кремом 3 комада 

порција 1 

184. 
палачинке са нугат кремом и плазмом 3 

комада 
порција 1 

185. сладолед - кугла 
чоколада, ванила, јагода минимум 40 g 

кугла 1 

186. 
сладолед - порција 
чоколада, ванила, јагода минимум 5 
кугли 

порција 1 

187. 
гомбоца са шљивама минимум 2 комада 

порција 1 

188. орасница комад 1 

189. 
пита од боровнице и сладоледа 

комад 1 

190. 
баклава 

комад 1 

191. маркиза торта парче 1 

192. 
воћна торта 

парче 1 

193. чоколадна торта парче 1 

194. воћна салата - минимум 400 g порција 1 

195. 
банана сплит 

парче 1 

196. китникез парче 1 

197. сезонско воће - бресква - минимум 400 g порција 1 

198. сезонско воће - крушка минимум 400 g порција 1 

199. сезонско воће - минимум 400 g порција 1 

200. 
сезонско воће - минимум 400 g 

порција 1 

201. 
сезонско воће - минимум 400 g 

порција 1 

202. лепиње порција 1 

203. шницла од поврћа минимум 400 g порција 1 

204. 
печурке, пиринач, краставац, парадјз, 

кукуруз 
порција 1 

205. тесто са орасима порција 1 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/06/2016 

 22/ 88 

  

 

206. тесто са маком порција 1 

207. 
лепиње/кувер 

комад 1 

208. печена паприка салата комад 1 

ПИЋЕ 

209. 
Виљамовка ракија 0,03l 

комад 1 

210. 
Виљамовка ракија 0,05l 

комад 1 

211. 
Ракија од дуња 0,03l 

комад 1 

212. 
Ракија од дуња 0,05l 

комад 1 

213. 
Ракија од кајсија 0,03l 

комад 1 

214. Ракија од кајсија 0,05l комад 1 

215. 
Ракија од малина 0,05l 

комад 1 

216. 
Медовача 0,03l 

комад 1 

217. 
Медовача 0,05l 

комад 1 

218. Стара Соколова 0,03l или одговарајући комад 1 

219. 
Стара Соколова 0,05l или одговарајући 

комад 1 

220. 
Пелинковац 0,03l или одговарајући 

комад 1 

221. 
Bitter 0,03l или одговарајући 

комад 1 

222. 
Страна водка 0,03l 

комад 1 

223. 

Cabernet Sauvignon 0,75l Радовановић, 

Крњево или одговарајући комад 1 

224. Cabernet Franc Sauvignon Barrique 0,75l 

Радовановић, Крњево или одговарајући 

комад 1 

225. Sauvignon 0,75l 
Ковачевић, Ириг или одговарајући 

комад 1 

226. 

Sauvignon Blanc 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или 

одговарајући 
комад 1 

227. Chardonay 0,75l 

Шијачки, Баноштар или одговарајући 

комад 1 

228. 
Chardonay 0,75l 
Ковачевић, Ириг или одговарајући 

комад 1 
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229. 

Chardonay 0,75l 

Бело Брдо, Черевић или одговарајући комад 1 

230. Chardonay 0,75l 

Шијачки, Баноштар или одговарајући 

комад 1 

231. 

Chardonay 0,75l 

Радовановић, Крњево или одговарајући комад 1 

232. Аурелиус 0,15l 
Ковачевић, Ириг или одговарајући 

комад 1 

233. 

Бермет црвени 0,187l 

Мрђанин, Сремски Карловци или 

одговарајући 

комад 1 

234. Pinot Blance 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или одговарајући 

комад 1 

235. 

Сага 0,75l 

Бјелица, Нови Сад или одговарајући 
комад 1 

236. 
Тријумф 0,75 l 

Александровић Винча, Топола или 

одговарајући 

комад 1 

237. 

Тамјанка - Селекција 0,75l 

Спасић Запа, Александровачко или 

одговарајући 

комад 1 

238. Живот тече 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или одговарајући 

комад 1 

239. 

Тврдошко црно 0,75l 

Манастир Тврдош или 

одговарајући 

комад 1 

240. 
Варијанта 0,75 l 

Александровић Винча, Топола или 

одговарајући 

комад 1 

241. 
Точено - Carlsberg или одговарајући 0,5 l 

комад 1 

242. 
Лав или одговарајући 0,33 l 

комад 1 

243. 
Туборг или одговарајући 0,33 l 

комад 1 

244. 
Budweiser или одговарајући 0,33 l 

комад 1 

245. 
Безалкохолно пиво 0,5 l 

комад 1 

246. 
Цеђена поморанџа 0,2 l 

комад 1 
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247. 
Лимунада 0,3 l 

комад 1 

248. 
Јабука (флашица 0,2 l) 

комад 1 

249. 
Боровница (флашица 0,2 l) 

комад 1 

250. 
Кајсија (флашица 0,2 l) 

комад 1 

251. 
Бресква (флашица 0,2 l) 

комад 1 

252. 
Јагода (флашица 0,2 l) 

комад 1 

253. 
Ice-tea (флашица 0,2 l) 

комад 1 

254. 
Sprite или одговарајући (флашица 0,25 l) 

комад 1 

255. 
Фанта или одговарајући (флашица 0,25 l) 

комад 1 

256. 
Cockta или одговарајући (флашица 0,25l) 

комад 1 

257. 
Coca Cola или одговарајући (флашица 

0,25l) 
комад 1 

258. 
Schweppes Bitter или одговарајући 

(флашица 0,25l) 
комад 1 

259. 
Schweppes Tonic или одговарајући 

(флашица 0,25l) 
комад 1 

260. 
Газирана вода „Врњци" или одговарајући 

0,25 l 
комад 1 

261. 

Газирана вода „Врњци" или одговарајући 

1 l комад 1 

262. 
Негазирана вода „Врњци" или 

одговарајући 0,25 l 
комад 1 

263. 
Негазирана вода „Врњци" или 

одговарајући 1 l 
комад 1 

264. 
Чај (лимун-мед) 

комад 1 

265. 
Capuccino 

комад 1 

266. 
Nescaffee или одговарајући 

комад 1 

267. 
Nescaffee или одговарајући са шлагом 

комад 1 

268. 
домаћа кафа 

комад 1 

 

4. Партија 4. – Услуге ресторана у Сенти 

Неопходни технички капацитет: 

Ресторан треба да буде у Сенти 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/06/2016 

 25/ 88 

  

 

Неопходно је да ресторан располаже баштом капацитета од најмање 50 места. 

Неопходно је да је Понуђач у могућности да организује радне и свечане ручкове високог 

квалитета, у складу са протоколом кој и важи за госте високих државних институција 

Неопходно је да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 

(пет) запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на 

извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 

ХРАНА 

Редни број Опис Јединица мере Количина 

1 Домаћа шунка, сир, маслине- порција од 200 гр 1 

2 Поховани качкаваљ порција од 200 гр 1 

3 Шампињони на жару порција од 250 гр 1 

4 Рагу чорба порција од 300 гр 1 

5 Супа порција од 300 гр 1 

6 Потаж порција од 300 гр 1 

7 Рибља чорба порција од 300 гр 1 

8 Јела од свињског меса порција од 300 гр 1 

9 Јела од јунећег меса порција од 300 гр 1 

10 Јела од јагњећег меса 
порција од 300 гр 1 

11 
Јела од пилећег меса порција од 300 гр 1 

12 Јела од рибе 
порција од 400 гр 1 

13 Мешано месо порција од 500 гр 1 
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14 Српски сир порција од 100 гр 

 

15 Качкаваљ порција од 100 гр 1 

16 Фета сир порција од 100 гр 1 

17 Свежа мешана салата порција од 200 гр 1 

18 Шопска салата порција од 200 гр 1 

19 Српска салата порција од 200 гр 1 

20 Свежа парадајз салата порција од 200 гр 1 

21 Свежа краставац салата порција од 200 гр 1 

22 Свежа купус салата порција од 200 гр 1 

23 Печена паприка салата порција од 200 гр 1 

24 
Палачинци разни (ораси, џем,чоколада, 

еурокрем) 
порција од 200 гр. 1 

25 Торта парче од 250гр 1 

26 Сладолед кугла ком  

ПИЋЕ 

27 Банатски ризлинг или одговарајуће 1/1 л 1 

28 Крстач - 13 јул или одговарајуће 1/1 л 1 

29 Медвеђа крв или одговарајуће 1/1 л 1 

30 Вранац - 13 јул или одговарајуће 1/1 л 1 

31 Сангриа или одговарајуће 1/1 л 1 

32 Шприцер 0,20 л 1 
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33 
Шампањац DOM PERIGNON или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

34 Вино CABERNET или одговарајуће 0,75 л 1 

35 
Вино ВРАНАЦ pro corde или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

36 Вино ШАРДОНЕ или одговарајуће 0,75 л 1 

37 Жилавка Читлук или одговарајуће 0,75 л 1 

38 Блатина Читлук или одговарајуће 0,75 л 1 

39 Дингач Матушко или одговарајуће 0,75 л 1 

40 Кратошија или одговарајуће 0,75 л 1 

41 Радовановић Розе или одговарајуће 0,75 л 1 

42 
Радовановић Cabernet Sauvignon или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

43 Радовановић Шардоне или одговарајуће 0,75 л 1 

44 Лозовача 0,03 л 1 

45 Виљамовка 0,03 л 1 

46 Кајсијевача 0,03 л 1 

47 Ракија од дуње 0,03 л 1 

48 Виски Balantines или одговарајуће 0,03 л 1 

49 
Виски Johnnie Walker Red Label или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

50 Виски Jack Daniels или одговарајуће 0,03 л 1 

51 Campari или одговарајуће 0,03 л 1 
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52 Jagermeister или одговарајуће 0,03 л 1 

53 Gorki list или одговарајуће 0,03 л 1 

54 Водка Finlandia или одговарајуће 0,03 л 1 

55 Вињак 0,03 л 1 

56 Пиво Jelen или одговарајуће 0,50 л 1 

57 Пиво Jelen или одговарајуће 0,33 л 1 

58 Пиво Lav или одговарајуће 0,50 л 1 

59 Пиво Lav или одговарајуће 0,33 л 1 

60 Пиво ^borg или одговарајуће 0,33 л 1 

61 Пиво Heineken или одговарајуће 0,33 л 1 

62 Пиво Stella Artois или одговарајуће 0,33 л 1 

63 Пиво Bec^s или одговарајуће 0,33 л 1 

64 Пиво Никшићко или одговарајуће 0,33 л 1 

65 Coca cola или одговарајуће 0,25 л 1 

66 Fanta или одговарајуће 
0,25 л 1 

67 Sprait или одговарајуће 0,25 л 1 

68 
Schweps bitter lemon или одговарајуће 

0,25 л 1 
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69 Schweps tonic water или одговарајуће 0,25 л 1 

70 Cocta или одговарајуће 0,20 л 1 

71 Сок NEXT боца или одговарајуће 0,20 л 1 

72 Ледени чај боца одговарајуће 0,20 л 1 

73 
Минерална вода Књаз Милош или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

74 
Негазирана вода Врњци или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

75 Аква вива боца или одговарајуће 0,33 л 1 

76 Роса вода боца или одговарајуће 0,33 л 1 

77 Врњци газирана боца или одговарајуће 0,25 л 1 

78 
Врњци негазирана боца или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

79 Еспресо шоља 1 

80 Еспресо са млеком шоља 1 

81 Еспресом са шлагом шоља 1 

82 Нес кафа шоља 1 

83 Нес са шлагом шоља 1 

84 Капућино шоља 1 

85 Кафа домаћа шоља 1 
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86 Кувано бело вино 

0,20 л 1 

87 Кувано црно вино 0,20 л 1 

88 

Чај шоља 1 

89 Топла чоколада шоља 1 

90 Топла чоколада са шлагом шоља 1 

91 Ice кафа шоља 1 

92 Хладна ness кафа шоља 1 

 

5. Партија 5. – Услуге ресторана и смештаја у Мужљи 

Неопходни технички капацитет: 

Ресторан треба да буде у Мужљи 

Неопходно је да ресторан располаже баштом капацитета од најмање 50 места. 

Неопходно је да је Понуђач у могућности да организује радне и свечане ручкове високог 

квалитета, у складу са протоколом кој и важи за госте високих државних институција 

Неопходно је да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 

(пет) запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на 

извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 

Неопходно да објекат располаже са смештајем за минимум 10 особа (5 соба) 

ХРАНА 

Редни број Опис Јединица мере Количина 

1 Palačinke sa mesom порција 1 
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2 Pohovani kačkavalj порција 1 

3 Belo meso sa susamom порција 1 

4 Leves  порција 1 

5 Ragu čorba порција 1 

6 Guljaš čorba порција 1 

7 Gulaš порција 1 

8 Pileći sote порција 1 

9 
Srneći paprikaš 

порција 1 

10 Guščija džigerica 
порција 1 

11 

Svinjski kare, gomboce sa sirom, mađarski 

preliv 
порција 1 

12 
Svinjsko meso, pečurke, sir, šunka 

порција 1 

13 

Ćureće belo meso, pečurke sa vinskim 

prelivom порција 

 

14 
Pileće belo meso punjeno sa sirom i 

slaninom 
порција 1 

15 

Svinjsko rolovano, punjeno sa sosom od 

pečurke 
порција 1 

16 
Pileći batak punjen sa sirom i bosiljkom u 

saftu 
порција 1 

17 Svinjsko meso na ciganski način порција 1 

18 
Svinjsko meso punjeno sa jabukama - 

pohovano 
порција 1 

19 

Pileće belo, pileći batak sa prelivom i 

prilog 
порција 1 
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20 Svinjski file порција 1 

21 Kupus salata порција 1 

22 
Krastavac salata 

порција 1 

23 Paradajz salata порција 1 

24 Mešana salata порција 1 

25 Krastavci sa pavlakom порција  

26 
Šopska salata 

порција 1 

27 Zimska salata порција 1 

28 Palačinke na razne načine порција 1 

29 Štrudle порција 1 

30 Gomboce порција 1 

31 Sladoled порција 1 

ПИЋА 

32 Domaća kafa шоља 1 

33 Espresso шоља 1 

34 Nesкафа шоља 1 

35 Mineralna voda  0.2 l  0.2 л 1 

36 
Mineralna voda   1/1 l 

1 л 1 

37 Mineralna voda   0.33 l 0,33 л 1 

38 Негазирана вода   0.33 l 0,33 л 1 

39 
Coca cola   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 
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40 
Bitter lemon   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

41 
Фанта наранџа   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

42 
Sprite   0.25 l или одговарајуће 

0,25 л 1 

43 Cocta   0.20 l или одговарајуће 0,2 л 1 

44 Prirodni sokovi   0.33 l 0,33 л 1 

45 Точено пиво   0.5 l 0,5 л 1 

46 Флаширано пиво 0.5л 0.5 л  

47 
Црно Пиво   0.33 l 

0,33 л 1 

48 Vinjak   0.03 l 0,50 л 1 

49 

Горки лист  0.03 l или 

одговарајуће 0,03 л 1 

50 
Vodka   0.03 l 

0,03 л 1 

51 
Stock   0.03 l или одговарајуће 

0,03 л 1 

52 Jeger   0.03 l или одговарајуће 0,03 л 1 

53 

Martini   0.03 l  или 

одговарајуће 0,03 л 
1 

54 
Cаmpari   0.03 l  или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

55 
Текила   0.03 l  

0,03 л 1 

56 
Gin   0.03 l  или одговарајуће 

0,03 л 1 
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57 

Belo vino   0.20 l 
0,2 л 1 

58 
Crno vino   0.20 l 

0,2 л 1 

СМЕШТАЈ 

59 
Смештај за једну особу за 

једну ноћ 
Једнокреветна соба 1 

60 
Смештај за две особе за једну 

ноћ 
Двокреветна соба 1 

 

6. Партија 6. – Услуге смештаја и организовања конференција у Суботици 

 

Неопходни технички капацитет: 

Да објекат у склопу има ресторан са најмање 200 места.  

Да објекат у склопу има најмање две конференцијске сале, једна за најмање 100 особа и једну 

за најмање 350 особа 

Неопходно је да је Понуђач у могућности да организује радне и свечане ручкове високог 

квалитета, у складу са протоколом кој и важи за госте високих државних институција 

Неопходно је да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 5 

(пет) запослених или по другом основу ангажованих лица, која могу бити ангажована на 

извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке. 

Неопходно да објекат располаже са смештајем за минимум 50 особа. 

 

Редни број Опис Јединица мере Количина 

1 Смештај за једну особу за једну ноћ Једнокреветна соба 1 

2 Смештај за две особе за једну ноћ Двокреветна соба 1 

3 Шведски сто са 4 главна јела  1 особа 1 

4 Шведски сто са 6 главна јела 1 особа 1 

5 Шведски сто са 6 главна јела 1 особа 1 

6 Изнајмљивање сале за 100 особа за 

један дан са опремом (озвучење, 
комад 1 
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пројектор, платно)  

7 

Изнајмљивање сале за 100 особа за 

један дан са опремом (озвучење, 

пројектор, платно) комад 

1 

8 Кафе пауза (кафа, чај, вода, сокови)  1 особа 1 

9 
Кафе пауза (кафа, чај, вода, сокови, 

слана и слатка пецива) 
1 особа 1 

 

 

 

Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео тип 

услуге „или одговарајуће“ јер не може да опише предмет уговора на начин да спецификација 

буде довољно разумљива понуђачима. И понуђач који нуди „или одговарајуће“ потребно је да 

упише тип услуге које нуди у посебну табелу која ће чинити прилог одн. део понуде. 

Дозвољено одступање у грамажи и паковању је +/- 5%. 

Разноврсност предметних услуга је немогуће предвидети на годишњем нивоу, из ког разлога 

Наручилац задржава право да користи услуге ресторана које нису наведена у спецификацији. 

Понуђене цене морају бити цене из важећег ценовника понуђача у моменту подношења понуде. 

Фактурисање пружених услуга вршиће се на основу цена из Ценовника, важећег у тренутку 

пружања услуга. 

Понуђач је дужан да приликом сваке промене цена достави Наручиоцу измењени ценовник, 

потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. 

НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ: Понуђач треба да врши предметне услуге у периоду од 12 месеци 

од дана закључења уговора, односно до утрошка средстава предвиђених за предметну јавну 

набавку, тј. до висине процењене вредности предметне партије, и то сукцесивно према 

потребама Наручиоца необавезујућег карактера. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање за извршене услуге се врши на основу фактура, и то у року од 

најдуже 30 календарских дана од дана пријема фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун 

Понуђача. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то (заокружити 

одговор): 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

Додатни услови су наведени у техничком опису код неопходних техничких капацитета. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке добара – Набавка угоститељских услуга – ресторан и кетеринг број ЈНМВ/14/2017. Партија 

бр._________ испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

5) Понуђач испуњава додатне услове: непходни технички капацитети из техничког описа. 

 

    

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне 

набавке добара – Набавка угоститељских услуга – ресторан и кетеринг број ЈНМВ/14/2017 Партија 

бр._________  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: 24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

добара – Набавка угоститељских услуга – ресторан и кетеринг, Партија бр. _____ (уписати број партије) 

ЈН бр. ЈНМВ/14/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 08. 05. 2017. године до 12.00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН   

3 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) 

4 Образац  структуре трошкова   

Само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Модел уговора 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за подизвођача 

5 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН)  за понуђача 

6 Образац структуре трошкова  

Само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 
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7 Образац изјаве о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Модел уговора 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача – члана групе 

понуђача – носиоца посла 

5 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за чланове групе понуђача – 

члан групе понуђача 

6 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача 

8 Образац структуре трошкова   

Само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди  

10 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

11 Модел уговора 

 

3. ПАРТИЈЕ 

- 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Аге Мамужића 11/2, Суботица 24000,  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (услуге, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр...../2016..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (услуге, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр...../2016..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (услуге, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр...../2016..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2016..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од наведене у техничком опису на конкурсне документације. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења 

Испорука је сукцесивна по потреби наручиоца 12 месеци од дана закључивања уговора о јавној набавци. 

Необавезујућег је карактера. 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.5. Место испоруке 

Место испоруке услуга:  

Код Партије 2. По захтеву наручиоца за кетеринг 

Код осталих Партија објекти ресторана и смештаја. 

 

9.5. Други захтеви  

- 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О РОКОВИМА, КРИТЕРИЈУМУ ОЦЕЊИВАЊА 

- рок за подношење понуде: до 12.00 часова дана 08. мај. 2017. године.   

- рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: најкасније у року од 5 дана од дана отварања 

понуде.  

- рок за закључење уговора: најкасније у року од 8 дана од дана када се стекну законски услови. 

 

- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

- Место, датум и време отварања понуде:  у просторијама Националног савета мађарске националне мањине 

у Суботици на адреси Суботица, Аге Мамужића бр. 11.,  јавно у 12.15 часова  дана 08. мај. 2017. године. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца (Суботица, Аге Мамужића 

11/2), електронске поште на e-mail (office@mnt.org.rs) или факсом на број 024-524-534 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНМВ/14/2017”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

Радно време Наручиоца је сваким радним даном од 8:00 до 15:00! 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача или да тражи узорке понуђених услуга 

односно да провери испуњеност додатних услова (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (минимални рок важења понуде је 30 дана). У случају истог 

понуђеног важења рока понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок 

испоруке. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве 

из поглавља IV одељак 3.). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и 

који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим ако овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам 

дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом 

поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и 

доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 

знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. овог закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности. 

Упутства о уплати таксе можете наћи овде: 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија ____.(уписати број партије од 1-6) 

 

Понуда бр. ______________ од  __________________ за јавну набавку добара – Набавка угоститељских услуга 

– Партија ____. (уписати број партије), ЈН број ЈНМВ/14/2017  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико 

има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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Партија 1. - Услуге ресторана у Суботици 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 1. - Услуге ресторана 

и кетеринга у Суботици 

 

ХРАНА 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1. Крем супа 0,25 литара 1 
  

2. Рагу чорба 0,25 литара 1 
  

3. Кисела чорба 0, 25 литара 1 
  

4. Лигње на жару 300 грама 1 
  

5. Лосос на жару 300 грама 1 
  

6. Ћурећи филе 300 грама 1 
  

7. Пилећи филе 300 грама 1 
  

8. Пилећи батак 300 грама 1 

  

9. 

Јунећи филет стеак 

(јунећи филе са грила са 

маринираним 

грилованим поврћем, 

путером од белог лука) 

300 грама 1 

  

10. 

Свињски филет стеак 

(свињски филе са грила 

са маринираним 

грилованим поврћем, 

путером од белог лука) 

300 грама 1 

  

11. Рамстек 300 грама 1 

  

12. 

Зелене лазање (тесто са 

спанаћем, рагу од 

млевеног меса, гљиве, 

сир, бешамел сос и 

павлака) 

300 грама 

1 

  

13. 

Вегетаријански тањир 

(маринирано поврће на 

грилу, колутићи лука, 

кромпир) 

300 грама 1 
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14. 

Поховани сир (гауда, 

зелена салата, тартар 

сос, помфрит) 

300 грама 1 

  

15. 

Пица са шунком (кечап, 

сир, шунка) средње 

величине 

ком 1 

  

16. 

Пица са гљивама (кечап, 

сир, шунка,гљиве) 

средње величине 

ком 

1 

  

17. 

Мешана пица (сир, 

шунка, кечап, гљиве, 

паприка) средње 

величине 

ком 1 

  

18. 

Пица бацон (кечап, 

шунка, сир, сланина) 

средње величине 

ком 

1 

  

19. 

Вегетаријанска пица 

(паприка, 

патлиџан,гљиве,рукола,т

иквице) средње 

величине 

ком 1 

  

20. 

Xаwаи пица (кечап, 

шунка, сир, ананас) 

средње величине 

ком 

1 

  

21. Прилог - помфрит 150 грама 1 
  

22. 

Гриловано поврће 

(парадајз, паприка, 

патлиџан, броколи, 

карфиол, шаргарепа) 

150 грама 

1 

  

23. 

Пилећа салата (пилећи 

филе, 

парадајз,корнижони,мај 

онез,маслине,ј ај е) 

200 грама 1 

  

25. Салата - сезонска салата 200 грама 1   

26. 
Десерт - палачинке са 
џемом 2 комада 1 

  

27. 
Десерт - палачинке са 
еурокремом 2 комада 1 

  

28. 
Десерт - палачинке са 
орасима 2 комада 1 

  

29. 
Десерт - палачинке са 

2 комада 1 
  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/06/2016 

 51/ 88 

  

 

вишњама 

30. 
Десерт - кестен пире са 
шлагом 100 грама 1 

  

31. 

Пита са јабукама са 
прилогом - сладолед од 
ваниле 480 грама 1 

  

32. 

Воћни куп (сезонско 

воће, сладолед, шлаг и 

воћни прелив) мин 315 грама 

1 

  

33. Шомлои галушка 340 грама 1 
  

34. Тирамису 165 грама 1 
  

ПИЋЕ 

35. 
Аперитив - ракија од 
кајсије 0,03 литара 1 

  

36. 
Аперитив - ракиј а од 
дуње 0,03 литара 1 

  

37. 
Аперитив - ракиј а од 
крушке 0,03 литара 1 

  

38. Аперитив - вињак 0,03 литара 1 
  

39. 
Аперитив - Г орки лист 
пелинковац 

0,03 литара 1 
  

40. Аперитив - виски 0,03 литара 1 

  

41. Вино - црно 0,75 литара 1 
  

42. Вино - бело 0,75 литара 1 

  

43. Пиво 0,5 литара 1 

  

44. Пиво 0,33 литара 1 
  

45. 
Безалкохолна пића - сок 
од брескве 0,2 литара 1 

  

46. Безалкохолна пића - ђус 0,2 литара 1 
  

47. Безалкохолна пића - 
цоца-цола (или 

0,25 литара 1 
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одговарајуће) 

48. 
Безалкохолна пића - 
швепс (или 
одговарајуће) 

0,25 литара 1 
  

49. Минерална вода 0,75 литара 1 
  

50. 
Топли напитак - црна 
кафа ком 1 

  

51. 
Топли напитак - кратки 
еспресо са млеком ком 1 

  

52. 

Топли напитак - 
продужени еспресо са 
млеком ком 1 

  

53. 
Топли напитак - 
капућино ком 1 

  

54. 
Топли напитак - нес 
кафа 

ком 1 
  

55. Чај ком 1   

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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Партија 2. - Услуге ресторана и кетеринга у Хајдукову 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 2. - Услуге ресторана 

и кетеринга у Хајдукову 

 

КЕТЕРИНГ 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1. 
Кетеринг 1 (350г) Месне куглице са 

сусамом, Погачице и пуњене кифлице, 

Канапеи, Сиреви , Хаше са месом 

10 порција 1 
  

2. 

Кетеринг 2 (350г) Petite Bonchéе са 

лососом, Petite Bonchéе са пршутом, Сухи 

залогаји са краставцима, Бајадера од 

пилетине, Свежањ од лососа 

10 порција 1 

  

3. 

Канапеи (300г) са куленомн, са печеницом, 

са шункарицом, са сланином 10 порција 1 

  

4. 

Наресци (300г) пршута, кулен, печеница, 

урнебес, подливени сир, парадајз паприка 10 порција 1 

  

5. 

Јунетина под сачом (400г) Јунетина под 

сачом са кромпиром 10 порција 1 

  

6. 

Свињски врат под сачом (400г) Свињски 

врат под сачом са кромпиром 10 порција 1 

  

7. 

Топли Шведски сто (350г) Јела са 

роштиља , Пуњене шницле, Поховане 

шницле, Натур шницле, Рибе, Свињска и 

пилећа печења, Кромпир (крокет, pomes-

frites, рестовани), Пиринач, Поврће 

мешано, свежа сезонска салата, кисела 

салата, везане салате са мајонезом 

10 порција 1 

  

8. 

Хладан Бифе 1 (350г) Разни пилећи 

ролати, Свињски галантин са млевеним 

месом, Ролат од сира са шунком, 

Погачице, Фаширана шницла, Казино јаје, 

Салате, (Француска салата, Кромпир 

салата, Мексичка салата) 

10 порција 1 

  

9. 

Хладан Бифе 2 (350г) Разни пилећи 

ролати, Свињски галантин са омлетом и 

месом, Ролат од сира са шунком и са 

воћем, Погачице, Приснац, Прасећи ролат, 

Rose beef, Салате (Француска салата, 

Кромпир салата, Мексичка салата, Waldorf 

салата) 

10 порција 1 
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10. 

Мешано Топли Шведски Сто и хладан 

бифе (350г) 10 порција 1 

  

11. 

Мешано печење на овалу 1 (300г) Пилеће 

Цордон Блеу, гурманска Пљескавица, 

пилећа шницла, Свињски натур шницла са 

печуркама .Мешани прилилог, салата 

сезонска 

10 порција 1 

  

12. 

Мешано печење на овалу 2 (300г) Пилеће 

деликатес шницла, боемски уштипак, Св. 

Бечка шницла са семењем, батак на жару 

на Будимпештански начин. Мешани 

прилог, салата сезонска. 

10 порција 1 

  

13. 

Безалкохолно пиће газирано (1л) кока-

кола, фанта, сприте или одговарајуће комад 1 

  

14. 

Безалкохолно пиће негазирано (1л) некст 

наранџа или одговарајуће 
комад 

   

15. 
Минерална вода газирана и негазирана 

(1л) комад 1 
  

16. 
Погачице са сиром или са чварцима (1 кг) 

комад 1 
  

17. 
Сервис конобара (1 сат) 

1 сат 1 
  

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА 

18. 

Мени ручак 1 

Супа 0.5лит 

Бечка ,париска, Натур шницла, Пјескавица, 

Поховани сир,Сом , Пилећа корпа (200гр) 

Прилог,салата, десерт  (150гр) 

Хлеб 

порција 1 

  

19. 

Мени ручак 2 

Супа 0.5лит 

Мешано месо са роштиља, Ћуреће груди 

пуњени, Јунећи перкелт, Флекен, 

Пастрмка, Лигње, (280гр) 

Прилог, салата, десерт  (150гр) 

Хлеб 

порција 1 

  

20. 

Мени ручак 3 

Супа 0.5лит 

Бееф стеак, Свињски медаљони, орада, 

Лосос (280гр) 

Прилог, Салата, десерт   (150гр) 

Хлеб 

 

порција 1 
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21. 
Безалкохолно пиће газирано (1л) кока-

кола, фанта, сприте или одговарајуће 
комад 1 

  

22. 
Безалкохолно пиће негазирано (1л) некст 

наранџа или одговарајуће 
комад 1 

  

23. 
Минерална вода газирана и негазирана 

(1л) 
комад 1 

  

24. 
Кратко алкохолно пиће 1 (0.05л) 

пелинковац, вињак и друго одговарајуће 
комад 1 

  

25. 
Кратко алкохолно пиће 2 (0.05л) виски, 

водка и друго одговарајуће 
комад 

   

26. 
Пиво (0.5л) 

комад 1 
  

27. Вино суво црвено (1 л) комад 1   

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 

партију посебно. 
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Партија 3. - Услуге ресторана у Новом Саду 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 3. - Услуге ресторана 

у Новом Саду 

 

ХРАНА 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1. 
кајмак 
минимум 100g порција 1 

  

2. фета сир минимум 100 g порција 1 
  

3. 
горгонзола минимум 100 g 

порција 1 
  

4. 
козји сир минимум 100 g 

порција 1 
  

5. 
трапист минимум 100 g 

порција 1 
  

6. кулен словачки минимум 120 g порција 1 
  

7. пршута 
минимум 120 g 

порција 1 
  

8. 
војвођанска закуска минимум 

275 g 
порција 1 

  

9. 

сендвич 

путер, његушки пршут, 

трапист, парадајз, зелена 

салата 

комад 1 

  

10. 
сендвич 

путер, кулен, трапист, 

парадајз, зелена салата 

комад 1 

  

11. 

сендвич 

павлака, његушки пршут, 

трапист, парадајз, зелена 

салата 

комад 1 

  

12. 
сендвич 

павлака, кулен, трапист, 

парадајз, зелена салата 

комад 1 

  

13. 

предјело 

кулен, печеница, сир и проја 

минимум 150 g 

порција 1 

  

14. 

предјело 

шунка, кулен, чварци, сир, 

кајмак, маслине, шери 

парадајз и проја минимум 450 

g 

порција 

   

15. 
поховани сир 
сир трапист, тартар сос - 
минимум 250 g 

порција 1 
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16. 
печурке на жару минимум 300 

g 
порција 1 

  

17. 
поховани колутови лука 
лук, тартар сос - минимум 250 
g 

порција 1 
  

18. 
јаје 

комад 1 
  

19. 
омлет 
јаја 2 комада, шункарица, 
трапист 

порција 1 
  

20. омлет 
јаја 2 комада, сланина, трапист порција 1 

  

21. 
омлет 
јаја 2 комада, пршута, трапист порција 1 

  

22. 
омлет 
јаја 2 комада, кобасица, 
трапист 

порција 1 
  

23. 

омлет 

јаја 2 комада, шункарица, 

пршута, кобасица, сланина, 

трапист 

порција 1 

  

24. паорска гибаница комад 1 
  

25. проја порција 1 
  

26. 
кромпир у чакширама 
печени кромпир уцело, кајмак, 
сланина 

порција 
   

27. 

пуњена похована паприка 

паприка пуњена кајмаком и 

сиром - 

минимум 250 g 

порција 1 

  

28. кајгана - 3 јаја порција 1 
  

29. 
јаја са сланином 3 јаја, 

минимум 50 g сланина 
порција 1 

  

30. 
јаја са шунком 3 јаја, минимум 

50 g шунка 
порција 1 

  

31. 
јаја са сиром 3 јаја, минимум 

50 g сир 
порција 1 

  

32. 
јаја са шампињонима 3 јаја, 

минимум 50 g шампињони 
порција 1 

  

33. 
пилећа бела чорба минимум 

0,4 l 
порција 1 

  

34. 
кокошија супа минимум 0,4 l 

порција 1 
  

35. 
црвена кисела чорба минимум 

0,4 l 
порција 1 

  

36. 
домаћа супа 
јунећа и пачија -минимум 0,4 l порција 1 

  

37. 
потаж 
поврће или шампињони -
минимум 0,4 l 

порција 1 
  

38. 
јунећа чорба минимум 0,4 l 

порција 1 
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39. 
парајаз чорба минимум 0,4 l 

порција 1 
  

40. 
сармице од зеља 

са кромпир пиреом и киселим 

млеком минимум 5 комада 

порција 1 

  

41. 

сарма од виновог листа 

са кромпир пиреом и киселим 

млеком 

минимум 5 комада 

порција 1 

  

42. 

сарма 

са кромпир пиреом и 

димљеним ребрима минимум 

3 комада 

порција 1 

  

43. 

рибић у поврћу 

са кромпир пиреом или 

пиринчем минимум 0,6 l 

порција 1 

  

44. 
чорбаст пасуљ минимум 0,5 l 

порција 1 
  

45. 
пасуљ са танким кобасицама 

минимум 0,6 l 
порција 1 

  

46. 
пасуљ са сувим ребрима 

минимум 0,6 l 
порција 1 

  

47. 
пасуљ пребранац минимум 0,5 

l 
порција 1 

  

48. 
пасуљ пребранац са 

кобасицом минимум 0,6 l 
порција 1 

  

49. 
пасуљ пребранац са 

вешалицом минимум 0,6 l 
порција 1 

  

50. 
шкембић у сафту минимум 0,6 

l 
порција 1 

  

51. 
запечене ћуреће груди у 

павлаци са млинцима 

минимум 0,5 kg 

порција 1 

  

52. 
папци у сафту минимум 0,5 l 

порција 1 
  

53. 

ринфлајж 

месо из супе, сос, шаргарепа, 

барени кромпир 

порција 1 

  

54. 

ролована пилетина 

са кромпир пиреом или 

пиринчем - пилетина минимум 

0,35 kg 

порција 1 

  

55. 
пилећи соте са кромпир 

пиреом или пиринчем - 

минимум 0,5l 

порција 1 

  

56. пилетина у милераму 

пилетина минимум 0,3 kg 
порција 1 
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57. 

шпиковани јунећи бут јунећи 

бут шпикован сланином, 

киселим краставцима и 

поврћем са кромпир пиреом - 

јунећи бут минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

58. 
гулаш 

са кромпир пиреом или 

пиринчем - минимум 0,5 l 

порција 1 

  

59. 

јунећа шницла у луку 

динстана јунећа шницла у луку 

са кромпир пиреом - јунеће 

месо минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

60. 
пуњена паприка 
са кромпир пиреом - минимум 
3 комада 

порција 1 
  

61. 
пуњене тиквице 
са кромпир пиреом - минимум 
3 комада 

порција 1 
  

62. 
гурманска мућкалица 

минимум 0,6 kg 
порција 1 

  

63. сатараш 
свеже поврће - минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

64. 

сатараш са вешалицом 

свеже поврће - минимум 0,3 

kg, вешалица 

минимум 0,2 kg 

порција 1 

  

65. 

подварак 
упржени кисели купус - 
минимум 0,4 kg порција 1 

  

66. 

подварак са шницлом 

упржени кисели купус 

минимум 0,4 kg, свињско месо 

минимум 0,15kg 

порција 1 

  

67. 

подварак са сувим ребрима 

упржени кисели купус 

минимум 0,4 kg, 

сува ребра месо минимум 

0,15kg 

порција 1 

  

68. 

подварак са кобасицом 

упржени кисели купус 

минимум 0,4 kg, 

кобасица минимум 0,15kg 

порција 1 

  

69. мусака 
минимум 0,5 kg 

порција 1 
  

70. 
мусака од пилетине 

гриловано пилеће бело месо 

са блитвом минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

71. 

ћуфте у парадајз сосу 

са кромпир пиреом или 

пиринчем - ћуфте минимум 0,4 

kg 

порција 1 
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72. 
фаширана шницла 

са кромпир пиреом - шницла 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

73. 
коленица без костију 
са прилогом - коленица 
минимум 0,4 kg 

порција 1 
  

74. 
коленица запечена 
са прилогом - коленица 
минимум 0,5 kg 

порција 1 
  

75. 
пачије груди у сосу од 

шампињона и белог вина 

пачетина минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

76. 
филети димљене пастрмке 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

  

77. 
лигње на жару минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

78. 
лосос на жару минимум 0,25 

kg 
порција 1 

  

79. паприкаш од дивљачи порција 1 
  

80. 
јагњетина испод сача 

јагњетина - минимум 0,3 kg 
порција 1 

  

81. 
јаретина испод сача јаретина - 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

  

82. 
телетина испод сача телетина - 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

  

83. 

шницла на бечки начин 

свињско месо поховано у 

презли, са помфритом или 

пиринчем - свињско месо 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

84. 

шницла на париски начин 

свињско месо поховано у 

јајима, са помфритом или 

пиринчем - свињско месо 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

85. 

натур шницла 

свињско месо запечено у 

сопственом соку, са 

помфритом или пиринчем - 

свињско месо минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

86. 

пуњена шницла у сосу од 

печурака свињско месо 

пуњено сиром и шунком, 

преливено сосом од печурака, 

са помфритом - минимум 0,45 

kg 

порција 1 

  

87. 

карађорђева шницла 

свињско месо пуњено 

кајмаком, поховано у презли 

са помфритом или пиринчем - 

минимум 0,4 kg 

порција 1 
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88. 

медаљони у сосу од печурака 

медаљони од свињског филеа 

преливени сосом од печурака, 

са помфритом или пиринчем - 

минимум 0,35 kg 

порција 1 

  

89. 

димљени свињски филе са 

сосом од печурака 

са помфритом или пиринчем - 

минимум 0,35 kg 

порција 1 

  

90. 
ражњићи 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

91. 

пуњени ражњићи 

са помфритом и пиринчем- 

минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

92. 
-домаћа роштиљ кобасица са 

помфритом, сенфом и луком - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

93. 
бела вешалица 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

94. 
пуњена вешалица са 

помфритом и пиринач - 

минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

95. 
димљена вешалица 
са помфритом и луком - 
минимум 0,4 kg 

порција 1 
  

96. 

свињски каре у љутом 

„tabasco" сосу свињско месо 

печено на роштиљу у љутом 

сосу са помфритом и 

пиринчем - минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

97. 

димљене ћуреће груди 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 

kg 

порција 1 

  

98. 

пуњене димљене ћуреће 

груди у марамици са 

помфритом и пиринчем - 

минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

99. 

ћуретина на жару 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

100. 

ћуретина у сосу од вишања 

ћурећи филе са помфритом и 

пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

101. 
пљескавица 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

102. 
пуњена пљескавица 
са помфритом и луком - 
минимум 0,35 kg 

порција 1 
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103. 
пљескавица на кајмаку 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

104. 
гурманска пљескавица 
са помфритом и луком - 
минимум 0,35 kg 

порција 1 
  

105. 
ћевапчићи 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

106. 
ћевапчићи на кајмаку 
са помфритом и луком - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

107. 
шпиковани ћевапчићи 
са помфритом и луком - 
минимум 0,35 kg 

порција 1 
  

108. 
пилеће бело месо 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

109. 

пуњено пилеће бело месо 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,4 

kg 

порција 1 

  

110. 
пилећи ражњићи 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

111. 
пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,35 kg 

порција 1 

  

112. 

искошћен пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 

0,35 kg 

порција 1 

  

113. 

пуњени пилећи батак 

са помфритом и пиринчем - 

минимум 0,4 

kg 

порција 1 

  

114. 
пилећа џигерица 
са помфритом и пиринчем - 
минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

115. 

-ролована пилећа џигерица у 

сланини са помфритом и 

пиринчем - минимум 0,35 kg 

порција 1 

  

116. 
пилећа џигерица са печуркама 

и поховани сир минимум 0,35 

kg 

порција 1 

  

117. 

роловани пилећи ражњићи у 

сланини комадићи пилетине 

уроловани у домаћу сланину, 

помфрит и пиринач - пилећа 

џигерица - минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

118. 

пилетина у сосу од ораха 

комадићи пилетине у сосу од 

ораха, 

помфрит и пиринач - минимум 

порција 1 
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0,4 kg 

119. 

похована пилетина са сусамом 

пилеће бело месо поховано у 

сусаму, сос, 

помфрит и пиринач - минимум 

0,4 kg 

порција 1 

  

120. 

пуњени батак 

пилећи батак пуњен пршутом, 

качкаваљем и кајмаком, 

помфрит и пиринач - минимум 

0,4 kg 

порција 1 

  

121. филе мињон минимум 0,3 kg порција 1 
  

122. 

бифтек у сосу од црног вина 

говеђи бифтек у сосу од црног 

вина, 

пиринач - минимум 0,3 kg 

порција 1 

  

123. 

бифтек са горгонзолом 

говеђи бифтек у сосу од 

горгонзоле, 

помфрит и пиринач - минимум 

0,3 kg 

порција 1 

  

124. 

свињски филе пуњен сиром и 

његушким пршутом и 

кајмаком, помфрит и пиринач 

- минимум 0,4 kg 

порција 1 

  

125. 

мешано месо 

вешалица, бифтек, ћуретина, 

пљескавица, пилетина, 

пуњени ражњићи, сланина, 

кобасица, помфрит и лук - 

минимум 0,7 kg 

порција 1 

  

126. мешано месо минимум 0,45 kg порција 1 
  

127. 
мешана салата 
Сезонско поврће - минимум 
0,4 kg 

порција 1 
  

128. шопска салата минимум 0,4 kg порција 1 
  

129. 
српска салата минимум 0,4 kg 

порција 1 
  

130. 
витаминска салата минимум 

0,5 kg 
порција 1 

  

131. 
таратор салата минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

132. 
љута папричица - печена 

минимум 1 комад 
комад 1 
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133. 
љута папричица - свежа 

минимум 1 комад 
комад 1 

  

134. 
парадајз минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

135. 
свеж краставац минимум 0,3 

kg 
порција 1 

  

136. 
свежа купус салата минимум 

0,3kg 
порција 1 

  

137. 
зелена салата минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

138. ајвар 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

139. 
печена паприка минимум 0,4 

kg 
порција 1 

  

140. 
паприка у павлаци минимум 

0,3 kg 
порција 1 

  

141. 
кисели краставац минимум 0,3 

kg 
порција 1 

  

142. 
парадјз са сиром минимум 0,4 

kg 
порција 1 

  

143. 
млади лук минимум 5 комада 

порција 1 
  

144. 
зелена салата са ротквицама 

минимум 0,3 kg 
порција 1 

  

145. рукола 
минимум 0,2 kg 

порција 1 
  

146. 
туршија 
минимум 0,5 kg порција 1 

  

147. цвекла 
минимум 0,3 kg 

порција 1 
  

148. маслине минимум 0,1 kg порција 1 
  

149. 
ротквице минимум 0,2 kg 

порција 1 
  

150. 
урнебес салата минимум 0,2 

kg 
порција 1 

  

151. 
комадићи бифтека са свежом 

салатом и младим сиром 

минимум 0,5 kg 

порција 1 

  

152. 

пилетина са целером, 

шаргарепом и киселим 

краставцима у сосу минимум 

0,4 kg 

порција 1 

  

153. 
бифтек са руколом и свежим 

парадајзом минимум 0,4 kg 
порција 1 

  

154. 

свежа салата са пилетином 

или 

туњевином 

минимум 0,5 kg 

порција 1 
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155. пирошка порција 1 
  

156. 
сос од горгонзоле минимум 

100 g 
порција 1 

  

157. 
сос од печурака минимум 100 

g 
порција 1 

  

158. 
сос од зеленог бибера 

минимум 100 g 
порција 1 

  

159. 
сос од вишања минимум 100 g 

порција 1 
  

160. сос од црног вина минимум 
100 g 

порција 1 
  

161. парадајз сос минимум 100 g порција 1 
  

162. мирођија сос минимум 100 g порција 1 
  

163. 
Tabasco сос минимум 100 g 

порција 1 
  

164. тартар сос минимум 100 g порција 1 
  

165. мешано поврће порција 1 
  

166. пиринач порција 1 
  

167. помфрит порција 1 
  

168. млади кромпир порција 1 
  

169. пекарски кромпир порција 1 
  

170. пире кромпир порција 1 
  

171. тесто прилог порција 1 
  

172. пита са вишњама 1 парче - 
минимум 250 g порција 1 

  

173. пита са јабукама 1 парче 
минимум 250 g порција 1 

  

174. пита са бундевом 1 парче 
минимум 250 g порција 1 

  

175. 
резанци са маком минимум 

350 g 
порција 1 

  

176. штрудла 
2 парчета минимум 250 g 

порција 1 
  

177. 
резанци са орасима минимум 

350 g 
порција 1 

  

178. 
палачинке са домаћим 

пекмезом 3 комада 
порција 1 

  

179. 
палачинке са еурокремом или 

одговарајуће, 3 комада 
порција 1 

  

180. 
палачинке са еурокремом и 

плазмом или одговарајуће 3 

комада 

порција 1 

  

181. палачинке са медом 3 комада порција 1 
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182. 
палачинке са медом и 

орасима 3 комада 
порција 1 

  

183. 
палачинке са нугат кремом 3 

комада 
порција 1 

  

184. 
палачинке са нугат кремом и 

плазмом 3 комада 
порција 1 

  

185. 
сладолед - кугла 
чоколада, ванила, јагода 
минимум 40 g 

кугла 1 
  

186. 
сладолед - порција 
чоколада, ванила, јагода 
минимум 5 кугли 

порција 1 
  

187. 
гомбоца са шљивама 

минимум 2 комада 
порција 1 

  

188. орасница комад 1 
  

189. пита од боровнице и 
сладоледа комад 1 

  

190. баклава комад 1 
  

191. маркиза торта парче 1 
  

192. 
воћна торта 

парче 1 
  

193. чоколадна торта парче 1 
  

194. воћна салата - минимум 400 g порција 1 
  

195. банана сплит парче 1 
  

196. китникез парче 1 
  

197. сезонско воће - бресква - 
минимум 400 g порција 1 

  

198. сезонско воће - крушка 
минимум 400 g порција 1 

  

199. сезонско воће - минимум 400 g порција 1 
  

200. сезонско воће - минимум 400 g порција 1 
  

201. сезонско воће - минимум 400 g порција 1 
  

202. лепиње порција 1 
  

203. шницла од поврћа минимум 
400 g порција 1 

  

204. 
печурке, пиринач, краставац, 

парадјз, кукуруз 
порција 1 

  

205. тесто са орасима порција 1 
  

206. тесто са маком порција 1 
  

207. лепиње/кувер комад 1 
  

208. печена паприка салата комад 1 
  

ПИЋЕ 

209. 
Виљамовка ракија 0,03l 

комад 1 
  

210. 
Виљамовка ракија 0,05l 

комад 1 
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211. Ракија од дуња 0,03l комад 1 
  

212. 
Ракија од дуња 0,05l 

комад 1 
  

213. 
Ракија од кајсија 0,03l 

комад 1 
  

214. Ракија од кајсија 0,05l комад 1 
  

215. Ракија од малина 0,05l комад 1 
  

216. Медовача 0,03l комад 1 
  

217. 
Медовача 0,05l 

комад 1 
  

218. 
Стара Соколова 0,03l или 

одговарајући 
комад 1 

  

219. 
Стара Соколова 0,05l или 

одговарајући 
комад 1 

  

220. 
Пелинковац 0,03l или 
одговарајући комад 1 

  

221. 
Bitter 0,03l или одговарајући 

комад 1 
  

222. Страна водка 0,03l комад 1 
  

223. 

Cabernet Sauvignon 0,75l 

Радовановић, Крњево или 

одговарајући 

комад 1 

  

224. 
Cabernet Franc Sauvignon 

Barrique 0,75l Радовановић, 

Крњево или одговарајући 

комад 1 

  

225. 
Sauvignon 0,75l 
Ковачевић, Ириг или 
одговарајући 

комад 1 
  

226. 

Sauvignon Blanc 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или 

одговарајући 
комад 1 

  

227. 
Chardonay 0,75l 

Шијачки, Баноштар или 

одговарајући 

комад 1 

  

228. 
Chardonay 0,75l 
Ковачевић, Ириг или 
одговарајући 

комад 1 
  

229. 

Chardonay 0,75l 

Бело Брдо, Черевић или 

одговарајући 

комад 1 

  

230. 
Chardonay 0,75l 

Шијачки, Баноштар или 

одговарајући 

комад 1 

  

231. 

Chardonay 0,75l 

Радовановић, Крњево или 

одговарајући 

комад 1 

  

232. 
Аурелиус 0,15l 
Ковачевић, Ириг или 
одговарајући 

комад 1 
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233. 

Бермет црвени 0,187l 

Мрђанин, Сремски Карловци 

или 

одговарајући 

комад 1 

  

234. 
Pinot Blance 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или 

одговарајући 

комад 1 

  

235. 

Сага 0,75l 

Бјелица, Нови Сад или 

одговарајући 
комад 1 

  

236. 
Тријумф 0,75 l 

Александровић Винча, Топола 

или одговарајући 

комад 1 

  

237. 

Тамјанка - Селекција 0,75l 

Спасић Запа, Александровачко 

или 

одговарајући 

комад 1 

  

238. 
Живот тече 0,75l 

Звонко Богдан, Палић или 

одговарајући 

комад 1 

  

239. 

Тврдошко црно 0,75l 

Манастир Тврдош или 

одговарајући 

комад 1 

  

240. 
Варијанта 0,75 l 

Александровић Винча, Топола 

или одговарајући 

комад 1 

  

241. 
Точено - Carlsberg или 

одговарајући 0,5 l 
комад 1 

  

242. Лав или одговарајући 0,33 l комад 1 
  

243. Туборг или одговарајући 0,33 l комад 1 
  

244. Budweiser или одговарајући 
0,33 l 

комад 1 
  

245. Безалкохолно пиво 0,5 l комад 1 
  

246. Цеђена поморанџа 0,2 l комад 1 
  

247. 
Лимунада 0,3 l 

комад 1 
  

248. 
Јабука (флашица 0,2 l) 

комад 1 
  

249. 
Боровница (флашица 0,2 l) 

комад 1 
  

250. Кајсија (флашица 0,2 l) комад 1 
  

251. Бресква (флашица 0,2 l) комад 1 
  

252. Јагода (флашица 0,2 l) комад 1 
  

253. Ice-tea (флашица 0,2 l) комад 1 
  

254. 
Sprite или одговарајући 

(флашица 0,25 l) 
комад 1 
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255. 
Фанта или одговарајући 

(флашица 0,25 l) 
комад 1 

  

256. 
Cockta или одговарајући 

(флашица 0,25l) 
комад 1 

  

257. 
Coca Cola или одговарајући 

(флашица 0,25l) 
комад 1 

  

258. 
Schweppes Bitter или 

одговарајући (флашица 0,25l) 
комад 1 

  

259. 
Schweppes Tonic или 

одговарајући (флашица 0,25l) 
комад 1 

  

260. 
Газирана вода „Врњци" или 

одговарајући 0,25 l 
комад 1 

  

261. 

Газирана вода „Врњци" или 

одговарајући 1 l комад 1 

  

262. 
Негазирана вода „Врњци" или 

одговарајући 0,25 l 
комад 1 

  

263. 
Негазирана вода „Врњци" или 

одговарајући 1 l 
комад 1 

  

264. 
Чај (лимун-мед) 

комад 1 
  

265. Capuccino комад 1 
  

266. Nescaffee или одговарајући комад 1 
  

267. 
Nescaffee или одговарајући са 

шлагом 
комад 1 

  

268. домаћа кафа комад 1 
  

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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Партија 4. - Услуге ресторана у Сенти 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 4. - Услуге ресторана 

у Сенти 

 

ХРАНА 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 Домаћа шунка, сир, маслине- порција од 200 гр 1   

2 Поховани качкаваљ порција од 200 гр 1   

3 Шампињони на жару порција од 250 гр 1   

4 Рагу чорба порција од 300 гр 1   

5 Супа порција од 300 гр 1   

6 Потаж порција од 300 гр 1   

7 Рибља чорба порција од 300 гр 1   

8 Јела од свињског меса порција од 300 гр 1   

9 Јела од јунећег меса порција од 300 гр 1 
  

10 Јела од јагњећег меса 
порција од 300 гр 1 

  

11 
Јела од пилећег меса порција од 300 гр 1 

  

12 Јела од рибе 
порција од 400 гр 1 

  

13 Мешано месо порција од 500 гр 1 
  

14 Српски сир порција од 100 гр 

   

15 Качкаваљ порција од 100 гр 1   

16 Фета сир порција од 100 гр 1   

17 Свежа мешана салата порција од 200 гр 1   
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18 Шопска салата порција од 200 гр 1   

19 Српска салата порција од 200 гр 1   

20 Свежа парадајз салата порција од 200 гр 1   

21 Свежа краставац салата порција од 200 гр 1   

22 Свежа купус салата порција од 200 гр 1   

23 Печена паприка салата порција од 200 гр 1 
  

24 
Палачинци разни (ораси, 

џем,чоколада, еурокрем) 
порција од 200 гр. 1 

  

25 Торта парче од 250гр 1   

26 Сладолед кугла ком    

ПИЋЕ 

27 
Банатски ризлинг или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

  

28 

Крстач - 13 јул или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

  

29 
Медвеђа крв или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

  

30 
Вранац - 13 јул или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

  

31 Сангриа или одговарајуће 1/1 л 1   

32 Шприцер 0,20 л 1   

33 
Шампањац DOM PERIGNON 

или одговарајуће 
0,75 л 1 

  

34 
Вино CABERNET или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

35 
Вино ВРАНАЦ pro corde или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

36 
Вино ШАРДОНЕ или 

одговарајуће 
0,75 л 1 
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37 
Жилавка Читлук или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

38 
Блатина Читлук или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

39 
Дингач Матушко или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

40 Кратошија или одговарајуће 0,75 л 1 
  

41 
Радовановић Розе или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

42 
Радовановић Cabernet 

Sauvignon или одговарајуће 
0,75 л 1 

  

43 
Радовановић Шардоне или 

одговарајуће 
0,75 л 1 

  

44 Лозовача 0,03 л 1   

45 Виљамовка 0,03 л 1   

46 Кајсијевача 0,03 л 1   

47 Ракија од дуње 0,03 л 1   

48 
Виски Balantines или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

  

49 
Виски Johnnie Walker Red 

Label или одговарајуће 
0,03 л 1 

  

50 
Виски Jack Daniels или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

  

51 Campari или одговарајуће 0,03 л 1   

52 Jagermeister или одговарајуће 0,03 л 1   

53 Gorki list или одговарајуће 0,03 л 1 
  

54 
Водка Finlandia или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

  

55 Вињак 0,03 л 1   
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56 Пиво Jelen или одговарајуће 0,50 л 1   

57 Пиво Jelen или одговарајуће 0,33 л 1 

  

58 Пиво Lav или одговарајуће 0,50 л 1 
  

59 Пиво Lav или одговарајуће 0,33 л 1 
  

60 Пиво ^borg или одговарајуће 0,33 л 1   

61 

Пиво Heineken или 

одговарајуће 0,33 л 
1 

  

62 

Пиво Stella Artois или 

одговарајуће 0,33 л 
1 

  

63 Пиво Bec^s или одговарајуће 0,33 л 1   

64 
Пиво Никшићко или 

одговарајуће 
0,33 л 1 

  

65 Coca cola или одговарајуће 0,25 л 1 
  

66 Fanta или одговарајуће 
0,25 л 1 

  

67 Sprait или одговарајуће 0,25 л 1 
  

68 
Schweps bitter lemon или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

69 
Schweps tonic water или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

70 Cocta или одговарајуће 0,20 л 1 
  

71 
Сок NEXT боца или 

одговарајуће 
0,20 л 1 

  

72 Ледени чај боца одговарајуће 0,20 л 1 
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73 
Минерална вода Књаз 

Милош или одговарајуће 
1/1 л 1 

  

74 
Негазирана вода Врњци или 

одговарајуће 
1/1 л 1 

  

75 
Аква вива боца или 

одговарајуће 
0,33 л 1 

  

76 
Роса вода боца или 

одговарајуће 
0,33 л 1 

  

77 
Врњци газирана боца или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

78 
Врњци негазирана боца или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

79 Еспресо шоља 1   

80 Еспресо са млеком шоља 1   

81 Еспресом са шлагом шоља 1   

82 Нес кафа шоља 1   

83 Нес са шлагом шоља 1 

  

84 Капућино шоља 1 

  

85 Кафа домаћа шоља 1 

  

86 Кувано бело вино 

0,20 л 1 

  

87 Кувано црно вино 0,20 л 1 

  

88 

Чај шоља 1 
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89 Топла чоколада шоља 1 

  

90 Топла чоколада са шлагом шоља 1   

91 Ice кафа шоља 1 
  

92 Хладна ness кафа шоља 1 
  

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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Партија 5. - Услуге ресторана у Мужљи 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 5. - Услуге ресторана 

и смештаја у Мужљи 

 

ХРАНА 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 Palačinke sa mesom порција 1   

2 Pohovani kačkavalj порција 1   

3 Belo meso sa susamom порција 1   

4 Leves  порција 1   

5 Ragu čorba порција 1   

6 Guljaš čorba порција 1   

7 Gulaš порција 1   

8 Pileći sote порција 1   

9 
Srneći paprikaš 

порција 1 
  

10 Guščija džigerica 
порција 1 

  

11 

Svinjski kare, gomboce sa sirom, 

mađarski preliv 
порција 1 

  

12 
Svinjsko meso, pečurke, sir, 

šunka 
порција 1 

  

13 

Ćureće belo meso, pečurke sa 

vinskim prelivom порција 

   

14 
Pileće belo meso punjeno sa 

sirom i slaninom 
порција 1 

  

15 

Svinjsko rolovano, punjeno sa 

sosom od pečurke 
порција 1 

  

16 
Pileći batak punjen sa sirom i 

bosiljkom u saftu 
порција 1 
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17 Svinjsko meso na ciganski način порција 1   

18 
Svinjsko meso punjeno sa 

jabukama - pohovano 
порција 1 

  

19 

Pileće belo, pileći batak sa 

prelivom i prilog 
порција 1 

  

20 Svinjski file порција 1   

21 Kupus salata порција 1   

22 
Krastavac salata 

порција 1 
  

23 Paradajz salata порција 1   

24 Mešana salata порција 1   

25 Krastavci sa pavlakom порција    

26 
Šopska salata 

порција 1 
  

27 Zimska salata порција 1   

28 Palačinke na razne načine порција 1   

29 Štrudle порција 1   

30 Gomboce порција 1   

31 Sladoled порција 1   

ПИЋА 

32 Domaća kafa шоља 1   

33 Espresso шоља 1   

34 Nesкафа шоља 1   

35 Mineralna voda  0.2 l  0.2 л 1   

36 
Mineralna voda   1/1 l 

1 л 1 
  

37 Mineralna voda   0.33 l 0,33 л 1   
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38 Негазирана вода   0.33 l 0,33 л 1   

39 
Coca cola   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

40 
Bitter lemon   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

41 
Фанта наранџа   0.25 l или 

одговарајуће 
0,25 л 1 

  

42 
Sprite   0.25 l или одговарајуће 

0,25 л 1 
  

43 Cocta   0.20 l или одговарајуће 0,2 л 1   

44 Prirodni sokovi   0.33 l 0,33 л 1   

45 Точено пиво   0.5 l 0,5 л 1   

46 Флаширано пиво 0.5л 0.5 л    

47 
Црно Пиво   0.33 l 

0,33 л 1 
  

48 Vinjak   0.03 l 0,50 л 1   

49 

Горки лист  0.03 l или 

одговарајуће 0,03 л 1 

  

50 
Vodka   0.03 l 

0,03 л 1 
  

51 
Stock   0.03 l или одговарајуће 

0,03 л 1 
  

52 Jeger   0.03 l или одговарајуће 0,03 л 1   

53 

Martini   0.03 l  или 

одговарајуће 0,03 л 
1 

  

54 
Cаmpari   0.03 l  или 

одговарајуће 
0,03 л 1 

  

55 
Текила   0.03 l  

0,03 л 1 
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56 
Gin   0.03 l  или одговарајуће 

0,03 л 1 
  

57 

Belo vino   0.20 l 
0,2 л 1 

  

58 
Crno vino   0.20 l 

0,2 л 1 
  

СМЕШТАЈ 

59 
Смештај за једну особу за једну 

ноћ 

Једнокрев

етна соба 
1 

  

60 
Смештај за две особе за једну 

ноћ 

Двокреве

тна соба 
1 

  

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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Партија 6. - Услуге смештаја и организовања конференција у Суботици 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка угоститељских услуга – Партија 6. - Услуге смештаја 

и организовања конференција у Суботици 

 

Р.Б. Опис Ј.М. Кол. Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 
Смештај за једну особу за 

једну ноћ 

Једнокреветна 

соба 
1 

  

2 

Смештај за две особе за 

једну ноћ 

Двокреветна 

соба 
1 

  

3 
Шведски сто са 4 главна 

јела  
1 особа 1 

  

4 
Шведски сто са 6 главна 

јела 
1 особа 1 

  

5 
Шведски сто са 6 главна 

јела 
1 особа 1 

  

6 

Изнајмљивање сале за 100 

особа за један дан са 

опремом (озвучење, 

пројектор, платно)  

комад 1 

  

7 

Изнајмљивање сале за 100 

особа за један дан са 

опремом (озвучење, 

пројектор, платно) комад 

1 

  

8 

Кафе пауза (кафа, чај, 

вода, сокови)  
1 особа 1 

  

9 

Кафе пауза (кафа, чај, 

вода, сокови, слана и 

слатка пецива) 

1 особа 1 

  

 

 

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 
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Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр. ЈНМВ/14/2017 

 

Закључен између: 

Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

са седиштем у СУБОТИЦИ, улица АГЕ МАМУЖИЋА 11/2, ПИБ: 102161784 Матични број: 08774471 

Број рачуна: 325-9500700015281-39  Назив банке: OTP Banka 

кога заступа мр Јене Хајнал, председник 

(у даљем тексту:Наручиоц) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 

........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о gоgели уговора:............................................... 

Понуда изабраног добављача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у поступку јавне набавке мале 

вредности број: ЈНМВ/14/2017 за набавку услуга ресторана и кетеринга – ПАРТИЈА БР. 

___________________________________ (навести број партије или партија) изабрао понуђача 

_____________________________________________ као најповољнијег понуђача. 

 

Члан 2. 

За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цене из Понуде број: 

______________ од дана _____________________ године, конкурсна документација заведена код Наручиоца 

под бројем ____________________, и услови наведени у позиву представљају саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Цена подразумева испоруку према потреби Наручиоца. 

Уговорне стране су сагласне да су цене из понуде фиксне и не могу се мењати. 

  

Члан 4. 

Уговорне стране сагласне су да ће Наручилац уговорену цену плаћати по основу испостављених 

месечних фактура уз које ће доставити и спецификацију трошкова по појединачним услугама. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да: 

-Наручиоцу (овлашћеној особи) испоручује услуге из предмета овог уговора по његовом захтеву, на свим 

својим објектима у радно време односног објекта, 

-Уз рачун достави потпуну спецификацију испоручених услуга 

Странке су се споразумеле да ће предмет уговора утврђен у члану 1. овог уговора, по понуђеном 

квалитету (из понуде утврђене у члану 2. овог уговора), Добављач у складу са одредбама овог уговора, 

након поруџбине, на начин утврђен у понуди. 
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Члан 6. 

Странке су се споразумеле да испорука се врши као сукцесивна испорука по потреби на захтев 

наручиоца за период од 12 месеци од дана потписивања овог уговора. Јавна набавка је необавезујућег 

карактера. 

Наручилац се обавезује да обавезе које доспевају у наредној буџетској години тј. 2018-е, бити 

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Место испоруке / извршења је:__по захтеву наручиоца __. 

Странке су се споразумеле да се фактурисање врши у месечним ратама. 

  

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да ће фактурисани предмет јавне набавке платити вирманом у року од 30 дана од 

дана доспећа рачуна.  

 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу јавне набавке у вези предмета јавне набавке призна све 

рекламације, ако ће оне бити записнички констатоване у року од ___ дана од дана испоручивања / 

извршења предмета овог уговора. 

Добављач је у обавези да уради исправку у року од највише ____ дана од момента пријаве Наручиоца. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да ће извршење овог уговора бити у потпуности у складу са одредбама позива и 

конкурсне документације чије одредбе је прихватио, као и у складу са важећим позитивно - правним 

прописима. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су наступили 

независно од воље уговорних страна. 

Настале околности, независне од воље странака, које ни пажљива странка не би могла избећи, нити могла 

отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више силе који ослобађају од одговорности, ако 

су настали после закључења уговора, а спречавају његово потпуно или делимично извршење. 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања 

уговора који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране 

нису могле спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и 

очекивати од стране која је погођена вишом силом. 

Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или телексом да обавести другу 

страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају 

извршење уговорених обавеза. 

 

 

Члан 11. 

Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог уговора, 

странке ће покушати да реше мирним путем, споразумно. 

Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора странке уговарају надлежност 

Привредног суда у Суботици. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припадају свакој уговорној 

страни. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

 

___________________________ 

ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

 

 

___________________________ 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/06/2016 

 85/ 88 

  

 

Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно 

исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

добара – Набавка угоститељских услуга – Партија бр. _____, бр. ЈНМВ/14/2017, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 

82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  
 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), под кривичном и 

материјалном одговорношћу као Понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником 

– другим надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку 

добара –  Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала електронска наставна средства у поступку јавне набавке мале 

вредности (ЈНМВ/12/2017).  
  

 

 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 
 

 

 

 

 
Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач 
има седиште. 

 

 


