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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

Интернет страница: www.snp.org.rs 

 

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 

14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 01-1340/1-2017 од 26.04.2017. године, упућује се 

 

П О З И В 
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности  по 

партијама број 04/2017 (2 партије) 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности услуга је –услуга организовања пословних 

ручкова, 2 парије. Партија 1- национална кухиња и партија 2- интернационална кухиња. 

Ознака из општег речника набавке: 55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања 

храном. Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу понуде. 

2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из 

члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12;14/15;68/15). 

Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН  писменом изјавом датом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац је у конкурсној 

документацији. 

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим Позивом и 

конкурсном документацијом која је у прилогу Позива, ( потребно је попунити, потписати и 

оверити печатом обрасцу којима се то захтева , спаковати у коверат и послати на адресу 

наручиоца). 

4. Коришћење услуге и плаћање ће се обављати сукцесивно према потребама Наручиоца, а 

у периоду трајања уговора од једне (1) године, до износа процењене вредности јавне 

набавке и то за партију 1- 295.833,50 дин без ПДВ-а и за партију 2- 295.833,50 дин без ПДВ-

а. Уговорене цене су непроменљиве. 

5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на 

адресу:  Српско народно позориште 

                21000 Нови Сад 

                Позоришни трг бр.1 

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314 на III 

спрату (писарница).   

Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има написано 

"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

   6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 08.05.2017. године до 

09:30 часова. 

7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у просторији 

бр. 112, у 10:00 часова, дана 08.05.2017. године. 

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је поднети 

пуномоћ Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда. 

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
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9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене, 

под истим условима. 

10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве  понуде 

ће бити одбијене. 

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца www.snp.org.rs , 

Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 13 часова. 

12. Особа за контакт:  

-  Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  

  mail: javne.nabavke@snp.org.rs 
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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

У П У Т С Т В О 
понуђачима како да сачине понуду 

 

 

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде. 

2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, штампаним 

словима. 

3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом овлашћеног лица. 

4. Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и наведе назив подизвођача. 

6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже у еврима, 

прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на дан отварања понуда. 

7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену количину; 

укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

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

9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирања, као и докази о испуњености услова,  неће се сматрати поверљивим, сходно чл.14. 

Закона о јавним набавкама. 

10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена. 

Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом  укупном ценом, избор ће се извршити 

тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом критеријума I -  удаљеност 

ресторана од зграде СНП-а- Позоришни трг 1 ( удаљеност максимално до 500м). Понуђач са 

краћом удаљеношћу објекта од зграде СНП-а ће имати предност у односу на остале понуђаче са 

истом понуђеном најнижом ценом. Уколико понуђачи са истом најнижом ценом буду имали и 

овај елемент критеријума исти најповољнији, одабир ће се извршити  тако што ће се 

прихватити понуда са повољнијим елементом критеријума II-  услов и начин плаћања (плаћање 

након извршене услуге, уплатом на рачун понуђача; аванс није дозвољен). Понуђач са дужим  

роком плаћања ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом понуђеном најнижом 

ценом и елементом критеријума I. 

11. Модел уговора и сви обрасци Изјава,  који су саставни део конкурсне   документације 

морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, попуњен, парафиран и оверен печатом и 

послат  на адресу Наручиоца заједно са осталим обрасцима конкурсне  документације на начин 

како је то наведено. 

12. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 

у року од 5  дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин како је то одређено у члану 

108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. 

ЗЈН. 

13. Уговор о  ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева 

за заштиту права, односно када се стекну законски услови. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                  

 

 

Ред.

бр 

назив опис 

1 Према спецификацији из обрасца 

понуде за обе партије 

Према спецификацији из обрасца понуде за обе партије 

 

 

 

Храна мора бити свежа и припремљена непосредно пред послужење. 

 

Понуђач одговара за квалитет и исправност оброка/ намирница. 

 

Понуђач се обавезује да ће услуге које су предмет ове набавке изврщити стручно и квалитетно на 

високом прпфесионалном нивоу, у складу са понудом и конкурсном документацијом као и у склaду 

сa вaжeћим стaндaрдимa, нoрмaтивимa и техничким прпписима у овој oблaсти.  

Све щто није посебно захтевано у овој спецификацији рещиће се у договору са Наручиоцем. 

 

Дозвољено одступање у грамажи порција и количини је +/- 5%. Грамажа порција је таксативно 

наведена у спецификацији понуде поред сваког артикла. 

 

Локација угоститељског објекта се мора налазити на територији Новог Сада, на удаљености до 500м 

од зграде Српског народног позоришта. Удаљеност објекта ће се проверавати помоћу Google мапе. 

 

С обзиром да се ради о набавци услуга ресторана, чији је обим и разноликост немогуће прецизно 

одредити на годишњем нивоу, спецификација наведена у обрасцу је узорак на основу кога ће се 

понуђачи рангирати, а наручилац задржава право да користи и услуге ресторана које нису наведене у 

спецификацији. За ове услуге понуђач ће доставити накнадну понуду у којој цене не могу бити веће 

од цена у важећем ценовнику и на коју писмену сагласност даје овлашћено лице наручиоца. 

Радно време понуђача минимално радним даном од 09:00 ч до 23:00 часова, а викендом до 09:00 до 

00:00 часова. 

 

Ресторан мора бити климатизован и да поседује отворену башту.  
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Попунити генералије: 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

 

П О Н У Д А 

                                 за  JНМВ по партијама (2 партије) 

             услуга организовања пословних ручкова 

               број: 04/2017 

 

1. Понуду дајемо:    самостално       са подизвођачем          као група понуђача      (заокружити) 

2. Понуду дајемо за:        целокупну набавку         за партију 1         за партију 2     (заокружити) 

3. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 

4. Уговорене цене су непроменњиве. 

      4. Укупна вредност понуде  без ПДВ-a по јед.мере ________________________________ 

      словима: _______________________________________________________ 

5. Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом по јед.мере_________________________________  

       словима: _______________________________________________________ 

6. Елемент критеријума I- удаљеност ресторана од зграде СНП-а- Позоришни трг 1 ( удаљеност 

максимално до 500м): __________________________________ 

7. Елемент критеријума II -  услов и начин плаћања (плаћање након извршене услуге, уплатом 

на рачун понуђача; аванс није дозвољен): _______________________ 

 

  

 

 

Ред

.бр 

назив Количина 

по 

јед.мере 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере са 

ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 1 НАЦИОНАЛНА ДОМАЋА КУХИЊА  (јело и пиће) 

 

 Доручак  

1 Шведски сто 1 особа   

2 Сендвич са домаћом шунком и сиром, 

минимум тежине 350гр 

1 ком   

3 Сендвич са печеницом и сиром, минимум 

тежине 350 гр 

1 ком   

4 Сендвич са грилованим поврћем, минимум 

тежине 250 гр 

1 ком   

5 Јаја на око са младим сиром и сланином, 

минимум тежине 350 гр 

1 порција   

6 Омлет , минимум тежине 300 гр 1 порција   

7 Омлет са шунком, минимум тежине 350 гр 1 порција   
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8 Омлет са сиром, минимум 300 гр 1 порција   

9 Омлет са поврћем , минимум тежине 400 гр 1 порција   

 Супе  

10 Супа/потаж дана, минимум тежине 220 гр 1 порција   

 Оброк салате 

11 Витаминска салата (три врсте зелене 

салате, кукуруз шећерац, спанаћ, рукола , 

шаргарепа, свежа црвена паприка, семенке, 

крутони, дресинг и млади сир), минимум 

тежине 490 гр 

1 порција   

12 Пилећа салата ( три врсте зелене салате, 

кукуруз шећерац, спанаћ, рукола, 

шаргарепа, свежа црвена паприка, семенке, 

крутони, дресинг и пилетина), минимум 

тежине 530 гр 

1 порција   

13 Салата од спанаћа ( са печуркама, црним 

луком, мајонезом и крутонима), минимум 

тежине 330 гр 

1 порција   

14 Салата од цвекле са козјим сиром ( печена 

цвекла са више врста зелених салата, крем 

козји сир и ораси), минимум тежине 380 гр 

1 порција   

15 Пилећа џигерица на салати ( печена пилећа 

џигерица са црним и љубичастим луком , 

сервирана са више врста зелених салата), 

минимум тежине 400 гр 

1 порција   

 Предјела  

16 Посни тањир (комбинација посних 

прилога), мин.тежине 350 гр 

1 порција   

17 Војвођанско мезе ( домаћи хлеб са три 

врсте намаза ) , мин.тежине 250 гр 

1 порција   

18 Војвођански тањир месних специјалитета ( 

шунка, домаћа кобасица, печеница, 

сланина, шваргла и џигерњача), 

мин.тежине 230 гр 

1 порција   

19 Тањир домаћих сирева (више врста сирева), 

мин.тежине 350 гр 

1 порција   

20 Гратинирано поврће (запечено разно 

поврће у неутралној павлаци и сиру), 

мин.тежина 300 гр 

1 порција   

 Тестенине  

21 Домаћи резанци са пилетином (са поврћем 

и сиром), мин.тежине 600 гр 

1 порција   

22 Домаћи резанци са бифтеком ( шампињони, 

празилук, павлака), мин.тежине 600 гр 

1 порција   

23 Домаћи резанци са поврћем ( разно 

сезонско поврће), мин.тежине 600гр 

1 порција   

24 Домаћи резанци са поврћем и сиром, 

мин.тежине 600 гр 

1 порција   

25 Домаћи резанци са сиром и сланином, 

мин.тежине 600 гр 

1 порција   

26 Домаћи резанци са сиром, мин.тежине 600 

гр 

1 порција   

27 Домаћи резанци са маком, мин.тежине 600 

гр 

1 порција   
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28 Штрукле ( домаће тесто пуњено сиром, 

преливено неутралном павлаком, запечено 

у рерни), мин.тежине 500 гр 

1 порција   

29 Гренадир марш („насуво“ са кромпиром), 

мин.тежине 600 гр 

1 порција   

30 Гомбоце са шљивама, мин.тежине 500 гр 1 порција   

31 Шуфнудле са маком, мин.тежине 600 гр 1 порција   

32 Шуфнудле са сиром, мин.тежине 600 гр 1 порција   

33 Шуфнудле са презлом и шећером, 

мин.тежине 600 гр 

1 порција   

 Главна јела:  

34 Пилеће ролнице ( пилетина увијена у 

сланину и пуњена сувом кајсијом и 

шљивом, уз пиринач са поврћем), 

мин.тежине 700 гр 

1 порција   

35 Посни пилав са поврћем, мин.тежине 350 гр 1 порција   

36 Пилећи филе са грилованим поврћем, 

мин.тежине 700 гр 

1 порција   

37 Похована пилетина са грилованим поврћем, 

мин.тежине 700 гр 

1 порција   

38 Мађарска гулаш чорба (јунетуна, поврће), 

мин.тежине 500 гр 

1 порција   

39 Ћурећи медаљони у сосу од вишања, сира 

или мирођије ( са кромпиром рошти и 

палентом са сиром), мин.тежине 750 гр 

1 порција   

40 Царска ребра (свињска ребра)у пикантном 

црвеном сосу ( мин.тежина печеног меса 

640 гр) са кромпиром у чакширама, сосом 

од белог лука и колутовима лука, 

мин.тежина порције 1200 гр 

1 порција   

41 Месна комбинација ( словачка кобасица, 

крменадла у сосу од јабука, свињска ребра 

у роштиљ сосу, ћуретина у сосу од вишања 

уз додатак прилога), мин.тежина 1700гр 

1 порција   

42 Месна комбинација 2 ( бифтек, свињски 

филе у сосу од шампињона, пилеће ролнице 

и џигерица), мин.тежина 1700 гр 

1 порција   

43 Свињска крменадла у сосу од јабука ( 

кромпир у чакширама са ароматичним 

путером и колутовима лука), мин.тежина 

700 гр 

1 порција   

44 Свињетина „Хортобађи“ у пикантном сосу 

са домаћим кнедлама , мин.тежина 500гр 

1 порција   

45 Банатски фашир са сосом од парадајза и 

ћушпајзом од кромпира, мин.тежине 500гр 

1 порција   

46 Словачка кобасица са динстаним купусом и 

палентом са сиром, мин.тежине 700 гр 

1 порција   

47 Дебрецинер кобасица са динстаним 

купусом и палентом са сиром, мин.тежине 

700 гр 

1 порција   

48 Словачке и дебецинер кобасице са 

динстаним купусом и палентом са сиром, 

мин.тежине 700 гр 

1 порција   

49 Јунетина у сафту са ћушпајзпм од тиквице 1 порција   
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и печеним кромпиром, мин.тежине 600 гр 

50 Јунећи перклет (са великим домаћим 

кнедлама), мин.тежине 550гр 

1 порција   

51 Поховани козји сир у корнфлексу са 

поврћем, мин.тежине 450гр 

1 порција   

52 Бифтек на тосту са јајетом на око и 

кромпиром, преливено ароматичним сосом, 

мин.тежине 600гр 

1 порција   

 Салате:  

53 Салата од свежег црвеног купуса, 

мин.тежине 200гр 

1 порција   

54 Парадајз салата свежа, мин.тежине 200гр 1 порција   

55 Краставац салата свежа, мин.тежине 200гр 1 порција   

56 Мешана салата са младим сиром, 

мин.тежине 200гр 

1 порција   

57 Салата од свеже цвекле, шаргарепе, целера 

са јабукама и орасима, мин.тежине 200гр 

1 порција   

58 Три врсте зелене салате са крутонима и 

семенкама, мин.тежине 200гр 

1 порција   

59 Печена паприка, мин.тежине 200гр 1 порција   

60 Печена љута паприка, мин.тежине 70 гр 1 порција   

61 Свежа љута паприка, мин. тежине 70гр 1 ком   

 Додаци:  

62 Кромпир, тежине 250гр 1 порција   

63 Гриловано поврће, мин.тежине 200гр 1 порција   

64 Кромпир у чакширама, мин.тежине 250гр 1 порција   

65 Ћушпајз од шаргарепе, мин.тежине 250гр 1 порција   

66 Палента са сиром, мин.тежине 250гр 1 порција   

67 Палачинка од рошти кромпира, мин.тежине 

250гр 

1 порција   

68 Компот од брескве, мин.тежине 200гр 1 порција   

69 Колутови лука, мин.тежине 300гр 1 порција   

70 Карфиол у сосу од димљеног сира, 

мин.тежине 300гр 

1 порција   

 Дезерти:  

71 Захер торта, мин.тежина  250гр 1 порција   

72 Чоколадни кох са сладоледом од ваниле, 

мин.тежине 300 гр 

1 порција   

73 Шне-нокле , мин.тежине 300гр 1 порција   

74 Кремпита, мин.тежине 300 гр 1 порција   

75 Шомлои галушке, мин.тежине 350 гр 1 порција   

76 Запечене палачинке са слатким сиром и 

сосом од ваниле, мин.тежине 500 гр 

1 порција   

77 Воћни тањир (разно воће, јужно, 

сезонско…), мин.тежине 300 гр 

1 порција   

78 Кестен пире, мин.тежине 200 гр 1 порција   

79 Прекомурска гибаница, мин.тежине 300 гр 1 порција   

80 Kasekuchen – колач од сира са преливом од 

воћа, мин.тежине 250 гр 

1 порција   

 Напици ( топли, хладни, безалкохолни, 

пива, вина, жестока пића, енергетски 

напици и коктели) 

   

81 Еспресо кафа 1 комад   



образац. 4/9 

 

82 Еспресо кафа са млеком 1 комад   

83 Еспресо кафа без кофеина 1 комад   

84 Еспресо кафа без кофеина са млеком 1 комад   

85 Капућино  1 комад   

86 Caffe latte  1 комад   

87 Домаћа кафа 1 комад   

88 Нес кафа 1 комад   

89 Ледена кафа 1 комад   

90 Кафа са ликером Бејлис 1 комад   

91 Топла чоколада 1 комад   

92 Чај домаћих произвођача 1 комад   

93 Чај страних произвођача (Ronnefeldt) 1 комад   

94 Кувано бело вино 0,2дл 1 комад   

95 Кувано црно вино 0,2дл 1 комад   

96 Шлаг (кугла) 1 комад   

97 Јогурт 0,2дл 1 комад   

98 Млеко 0,2дл 1 комад   

99 Газирана вода Врњци 0,25л 1 комад   

100 Газирана вода Књаз Милош 0,25л 1 комад   

101 Газирана вода Књаз Милош 0,75л 1 комад   

102 Газирана вода Књаз Милош 1л 1 комад   

103 Негазирана вода Врњци 0,25л 1 комад   

104 Негазирана вода Aqua viva 0,25л 1 комад   

105 Негазирана вода Aqua viva 0,75л 1 комад   

106 Негазирана вода Aqua viva 1л 1 комад   

107 Негазирана вода Роса 0,33л 1 комад   

108 Негазирана вода Роса 0,75л 1 комад   

109 Газирани сок Кока-кола 0,25л 1 комад   

110 Газирани сок Кока-кола зеро 0,25л 1 комад   

111 Газирани сок Фанта наранџа0,25л 1 комад   

112 Газирани сок Спрајт 0,25л 1 комад   

113 Газирани сок Швепс тоник вотер 0,25л 1 комад   

114 Газитани сок Швепс битер лемон 0,25л 1 комад   

115 Газирани сок Кокта 0,25л 1 комад   

116 Негазирани сок „Next“ 0,2л  јабука  1 комад   

117 Негазирани сок „Next“ 0,2л  бресква 1 комад   

118 Негазирани сок „Next“ 0,2л  јагода 1 комад   

119 Негазирани сок „Next“ 0,2л  боровница 1 комад   

120 Негазирани сок „Next“ 0,2л  поморанџа 1 комад   

121 Ледени чај 0,25л 1 комад   

122 Лимунада 0,2л 1 комад   

123 Цедевита 0,2л 1 комад   

124 Цеђена поморанџа 0,2л 1 комад   

125 Воћни цеђени микс 0,2л 1 комад   

126 Пиво точено Budweiser 0,3л 1 комад   

127 Пиво точено Budweiser 0,5л 1 комад   

128 Пиво Лав 0,33л 1 комад   

129 Пиво Лав Twist 0,33л 1 комад   

130 Пиво Tuborg green 0,33л 1 комад   

131 Пиво Carlsberg 0,33л 1 комад   

132 Пиво Јелен 0,33л 1 комад   

133 Пиво Heineken 0,25л 1 комад   
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134 Никшићко тамно пиво 0,33л 1 комад   

135 Пиво Јелен Cool 0,5л 1 комад   

136 Пиво Erdinger 0,33л 1 комад   

137 Somersby 0,33л 1 комад   

138 Виски Johnnie Walker Red 0,03л 1 комад   

139 Виски Johnnie Walker Black 0,03л 1 комад   

140 Виски Ballantines 0,03л 1 комад   

141 Виски Ballantines 12  0,03л 1 комад   

142 Виски Four Rosses 0,03л 1 комад   

143 Виски Jack Daniels 0,03л 1 комад   

144 Виски Chivas 0,03л 1 комад   

145 Виски Tullamore 0,03л 1 комад   

146 Водка Smirnoff 0,03л 1 комад   

147 Водка Absolut 0,03л 1 комад   

148 Водка Finlandia 0,03л 1 комад   

149 Gin Beefeater  0,03л 1 комад   

150 Bacardi бели 0,03л 1 комад   

151 Bacardi gold 0,03л 1 комад   

152 Stock 84 0,03л 1 комад   

153 Tequila Olmeca 0,03л 1 комад   

154 Martel v.s.o.p. 0,03л 1 комад   

155 Hennessy v.s. 0,03л 1 комад   

156 Ракија дуња 0,03л 1 комад   

157 Ракија кајсија 0,03л 1 комад   

158 Ракија виљамовка 0,03л 1 комад   

159 Ракија медовача 0,03л 1 комад   

160 Ракија Стара соколова 0,03л 1 комад   

161 Ракија лоза 0,03л 1 комад   

162 Вињак 5  0,03л 1 комад   

163 Пелинковац 0,03л 1 комад   

164 Jegermeister 0,03л 1 комад   

165 Campari 0,03л 1 комад   

166 Amareto 0,03л 1 комад   

167 Aperol 0,03л 1 комад   

168 Baileys 0,03л 1 комад   

169 Martini Bianco 0,05л 1 комад   

170 Martini Rosso 0,05л 1 комад   

171 Vermouth 0,1л 1 комад   

172 Коктел Long Island (absolut, Bacardi, 

Beefeater, Olmeca, Triple sec, sok od limuna, 

Coca-cola) 

1 комад   

173 Коктел Pina Colada (Bacardi, Malibu, sok od 

ananasa, slatka pavlaka) 

1 комад   

174 Коктел Cosmopolitan (Absolut, Triple sec, 

sok od limuna, sok od borovnice) 

1 комад   

175 Коктел Margarita (Olmeca, Triple sec, Sour 

mix) 

1 комад   

176 Коктел Blue Lagoon (Absolut, Blue Curacao, 

sour mix, Sprite) 

1 комад   

177 Коктел Cuba Libre (Bacardi, Coca-cola, sok 

od limuna) 

1 комад   

178 Коктел Tequila Sunrise (Olmeca, đus, 

Grenadine) 

1 комад   
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179 Коктел Mojito (Limeta, žuti šećer, Bacardi, 

soda, sveži listići nane) 

1 комад   

180 Коктел Sex on the beach (Absolute, Archers, 

đus, sok od borovnice) 

1 комад   

181 Коктел Aperol špric (Prosecco, Aperol i 

gazirana voda) 

1 комад   

182 Енергетско пиће Гуарана 0,25л 1 комад   

183 Енергетско пиће Ред Бул 0,25л 1 комад   

184 Бело вино 0,2л чаша Рајнски Ризлинг 

Моловина 

   

185 Бело вино бокал 0,5л    

186 Бело вино Италијански ризлинг Quet 0,75л    

187 Бело вино Сувињон 0,75л Бело Брдо    

188 Бело вино Шардоне 0,75л Бело Брдо    

189 Бело вино Инат Рајнски Ризлинг – 

Моловина 0,75л 

   

190 Бело вино Траминац 0,75л Деурић    

191 Бело вино Принцип Траминац 0,75л 

Моловина 

   

192 Бело вино Три Мораве 0,75л Темет    

193 Бело вино Сувињон 0,75л Ковачевић    

194 Бело вино Сувињон Бланк 0,75л Ердевик    

195 Бело вино Шардоне 0,75л Ковачевић    

196 Бело вино Тераса 0,75л Матаљ    

197 Бело вино Сага 0,75л Бјелица    

198 Бело вино Харизма 0,75л Александровић    

199 Бело вино Тријумф 0,75л Александровић    

200 Бело вино Бабарога 0,75л Бјелица    

201 Росе вино 0,2л чаша Моловин    

202 Росе вино 0,5л бокал    

203 Росе вино Мускат Хамбург 0,75л Ачански    

204 Росе вино Темет 0,75л    

205 Росе вино Варијанта 0,75л Александровић    

206 Росе вино Графити 0,75л    

207 Пенушаво вино 0,1л  Prosecco    

208 Пенушаво вино 0,2л Prosecco    

209 Пенушаво вино 0,75л Prosecco    

210 Дезертно вино Бермет црвени 0,187л Киш    

211 Црвено вино Мерлот Моловина 0,2л чаша    

212 Црвено вино Сангриа 0,187л    

213 Црвено вино 0,5л бокал    

214 Црвено вино Црвени талас 0,75л Деурић    

215 Црвено вино Пинот ноир 0,75л Думо    

216 Црвено вино Мерлот 0,75л Quet    

217 Црвено вино Тамјаника црвена 0,5л Матаљ    

218 Црвено вино Кабернет сувињон 0,75л 

Радовановић  

   

219 Црвено вино Аурелиус 0,75л Ковачевић     

220 Црвено вино Мерлот 0,75л Ердевик    

221 Црвено вино Мерлот барик 0,75л Бело Брдо    

222 Црвено вино Алма монс 0,75л Бело Брдо    

223 Црвено вино Три Мораве 0,75л Темет    

224 Црвено вино Кремен 0,75л Матаљ    
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225 Црвено вино Кабернет барик 0,75л 

Радовановић 

   

226 Црвено вино Графити 0,75л Бјелица    

                                                                                       УКУПНО=  

 

 

 

 

Артикли у спецификацији могу бити наведене марке или одговарајуће. 

 

 

 

Ред.

бр 

назив Количина 

по 

јед.мере 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере са 

ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 2 ИНТЕРНАЦИОНАЛНА  КУХИЊА  (јело и пиће) 

 

 Доручак  

1 Запечени тост  1 порција   

2 Енглески доручак (пржена јаја 2 ком, 

кобасица 1 ком, панчета 0,025кг, парадајз, 

печурке, пасуљ) 

1 порција   

3 Омлет са поврћем , минимум тежине 350 гр 1 порција   

4 Гриловане кобасице пуњене сиром 

(кобасице, помфрит, сенф, парадајз, фета 

сир), мин.тежине 350гр 

1 порција   

5 Сендвич са грилованом пилетином 

(пил.месо 130гр, премаз од сира, кари, 

зелена салата, парадајз), мин.тежине 250гр 

1 порција   

6 Сендвич са пршутом и моцарелом (пршута 

50гр, беби моцарела 25гр,песто мајонез, 

зелена салата, чери парадајз), мин.тежине 

250гр 

1 порција   

7 Сендвич са туњевином пикантни ( 

туњевина, кукуруз, краставац, мајонез, 

љута паприка, црвени лук), мин.тежине 

250гр 

1 порција   

8 Клуб сендвич ( грилована пилетина 120гр, 

тост, јаје 1 ком, пржена сланина 15гр, 

парадајз, прилог чипс), мин.тежине 250гр 

1 порција   

9 Тортиља са пилетином (тортиља 1 ком., 

грилована пилетина 150гр, лук, паприка, 

сир и павлака, сервирано на микс салати 

100гр), мин.тежине 350гр 

1 порција   

10 Бургер (хамбургер 1 ком,, млевено месо 

120гр, сир 20гр, парадајз, зелена салата, 

хрскави кромпир 170гр), мин. Тежине 

350гр 

1 порција   

11 Пица-тортиља  са куленом (тортиља 2 ком, 

павлака, сир, шампињони, црни лук, 

паприка, шпек, кулен 100 гр), мин тежине  

350гр 

1 порција   

12 Брускете са парадајзом (парадајз 150гр, 

салса од белог лука, црни лук, маслиново 

уље, босиљак), мин.тежине 200гр 

1 порција   
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13 Брускете са моцарелом (печена паприка, 

печени парадајз, песто сос, моцарела), 

мин.тежине 150гр 

1 порција   

14 Брускете са пршутом и моцарелом (пршута, 

моцарела, чери парадајз), мин.тежине 150гр 

1 порција   

 Супе  

15 Бистра говеђа супа (говеђе месо 100гр, 

поврће, зачини) 

1 порција   

16 Медитеранео супа  1 порција   

17 Телећа чорба (телеће месо 100гр, поврће, 

зачини), порција мин.2дл 

1 порција   

18 Парадајз чорба са сиром и сушеним 

парадајзом (20гр качкаваља, 10гр сушеног 

парадајза), порција мин.2дл 

1 порција   

19 Потаж –микс поврћа шаргарепа , 

шампињони, порција мин.2дл 

1 порција   

 Предјела (хладна и топла) 

20 Медитерански тањир (пршут мин 0,1кг; 

моцарела мин 0,08кг; чери мин.0,03кг; 

маслине мин.0,01кг; краставац мин. 0,05кг),  

1 порција   

21 Сир тањир ( ементалер, горгонзола, грана 

падано и брие- од сваке врсте сира по мин. 

0,05кг и брусница мин. 0,008кг и мед 

мин.0,005кг) 

1 порција   

22 Говеђи карпаћо ( јунећи филе 0,15кг; грана 

падано сир мин.0,008кг; чери парадајз 

мин.0,005кг, рукола мин.0,008кг) 

1 порција   

23 Тањир за две особе ( пршут мин. 0,1кг; 

кулен мин. 0,1кг; сир мин. 0,1кг; чили 

намаз мин.0,1кг; маслине мин.0,02кг ; суве 

шљиве мин. 0,05кг 

1 порција   

24 Татар по жељи (лосос мин.0,2кг или јунећи 

филе мин. 0,кг) 

1 порција   

25 Поховане маслине мин. тежина порције 

0,1кг 

1 порција   

26 Суве шљиве у сланини (суве шљиве 

мин.0,15кг и сланина мин.0,1кг) 

1 порција   

27 Бардиране печурке (шампињони мин.0,2кг) 1 порција   

28 Гриловани козји сир , мин. 0,15кг 1 порција   

29 Поховани Camemberg сир, мин.0,125кг 1 порција   

30 Ражњићи са гамборима, мин.0,15кг 1 порција   

 Пасте  

31 Шпагете Карбонара (шпагете мин.0,2кг; 

панчета мин.0,1кг; пармезан мин.0,05кг) 

1 порција   

32 Шпагете Болоњезе (млевено месо 

мин.0,1кг; шпагете мин.0,2кг) 

1 порција   

33 Љуте пене са бифтеком (пене мин.0,2кг; 

јунећи филе мин.0,15кг) 

1 порција   

34 Чили паста са гамборима (шпагете 

мин.0,2кг; гамбори мин.0,1кг) 

1 порција   

35 Таљателе Piestale (таљателе мин.0,2кг; 

пилетина мин.0,1кг; броколи мин.0,05кг) 

1 порција   

36 Таљателе црни тартуф (таљателе мин.0,2кг; 1 порција   
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телетина мин.0,1кг; црни тартуф 

мин.0,004кг) 

37 Њоке са две врсте сира (њоке 0,25кг; 

горгонзола мин.0,05кг; грана падано 

мин.0,05кг) 

1 порција   

38 Њоке са пршутом у крем сосу (њоке 0,25кг; 

пршут мин.0,1кг) 

1 порција   

39 Њоке са лососом (њоке мин.0,25кг; лосос 

мин.0,1кг) 

1 порција   

40 Њоке са свињским филеом (њоке 

мин.0,25кг; свињски филе мин.0,1кг; 

горгонзола мин.0,1кг 

1 порција   

 Главна јела:  

41 Пилећи штапићи са сусамом (пил.филе 

мин.0,3кг; помфрит мин.0,15кг) 

1 порција   

42 Пилетина Пиколо (пилећи филе мин.0,3кг; 

сир мин.0,05кг; паприка мин.0,005кг; рижа 

мин.0,05кг, поврће мин.0,05кг) 

1 порција   

43 Кордон блу (пил.филе мин.0,3кг; помфрит 

мин.0,15кг; сир мин.0,05кг; шунка 

мин.0,05кг) 

1 порција   

44 Гриловани пилећи батак (пил.батак 

мин.0,3кг; хрскави кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

45 Пилетина Флорентин (пил.филе мин.0,3кг; 

блитва мин.0,03кг; сир мин.0,05кг; млади 

кромпир мин.0,08кг; броколи мин.0,05кг; 

шаргарепа мин.0,05кг) 

1 порција   

46 Пилетина шумско воће ( пил.филе 

мин.0,3кг; шумско воће мин.0,05кг; пире 

кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

47 Пилетина Грени смит (пил.филе мин.0,3кг; 

пате од јабуке мин.0,1кг; пате од свекле 

мин.0,1кг; пире кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

48 Пуњена пилетина (пил.филе мин.0,3кг; 

сланина мин.0,1кг; сир мин.0,1кг; поврће 

мин.0,15кг) 

1 порција   

49 Ћуретина са млинцима (ћурећи филе 

мин.0,3кг; млинци мин.0,15кг; горгонзола 

мин.0,05кг) 

1 порција   

50 Ћуретина Hay-pey (ћурећи филе мин.0,3кг; 

њоке мин.0,15кг; поврће мин.0,05кг) 

1 порција   

51 Ћуретина Холанд (ћурећи филе мин.0,3кг; 

пате од броколиа мин.0,08кг; пате од 

шаргарепе мин.0,08кг; млади кромпир 

мин.0,1кг) 

1 порција   

52 Ћуретина Хедонист (ћуретина мин.0,3кг; 

горгонзола мин.0,05кг; поврће мин.0,15кг) 

1 порција   

53 Ћуретина Шумски дрил (ћурећи филе 

мин.0,3кг; вргњи мин.0,05кг; лисичарке 

мин.0,05кг; шампињони мин.0,05кг; млади 

кромпир мин.0,1кг) 

1 порција   

54 Хрскава пачетина (пачије груди мин.0,3кг; 

поврће мин.0,15кг) 

1 порција   

55 Пачетина са сосом од белог лука (пачије 1 порција   
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груди мин.0,3кг; кромпир мин.0,15кг; сос 

од белог лука мин мин.0,1кг) 

56 Пачетина Sweet ( пачије груди мин.0,3кг; 

пире кромпир мин.0,15кг; слатки сос 

мин.0,1кг 

1 порција   

57 Пачетина Леће ( пачије груди мин.0,3кг; 

пате од воћа мин.0,1кг; кромпир пире 

мин.0,15кг) 

1 порција   

58 Гурманска пљескавица (јунеће месо 

мин.0,3кг; хрскави кромпир мин.0,15кг; 

зелена салата мин.0,05кг) 

1 порција   

59 Пилећи медаљони (пил.филе мин.0,3кг; 

крем сир мин. 0,1кг; сланина мин.0,1кг; 

поврће мин.0,15кг) 

1 порција   

60 Мућкалица (свињски филе мин.0,3кг; 

поврће мин.0,2кг) 

1 порција   

61 Телећи шнит (телетина мин.0,3кг; сир 

мин.0,05кг; шампињони мин.0,05кг; 

кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

62 Телећи медаљони мин.0,3кг 1 порција   

63 Свињски медаљони Каћаторе (свињски 

филе мин.0,3кг; моцарела мин.0,05кг; 

кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

64 Пуњени свињски филе у сосу од рена 

(свињски филе мин.0,3кг; кромпир 

мин.0,15кг) 

1 порција   

65 Роловани рамстек (јунећи рамстек 

мин.0,3кг; блитва мин.0,01кг; спек 

мин.0,04кг; сир мин.0,04кг; рижа 

мин.0,15кг) 

1 порција   

66 Дракула стек (јунећи рамстек мин.0,3кг; 

крем сир мин 0,05кг; пршута мин.0,01кг; 

пате од броколија мин.0,05кг; пате од 

шаргарепе мин.0,05кг; пире кромпир 

мин.0,15кг) 

1 порција   

67 Рамстек Д'поло (јунећи рамстек мин.0,3кг; 

кромпир мин.0,15кг; сос од сенфа 

мин.0,05кг 

1 порција   

68 Бифтек таљата порто (јунећи филе 

мин.0,3кг; млади кромпир мин.0,15кг) 

1 порција   

69 Бифтек у лиснатом тесту (јунећи филе 

мин.0,3кг; лиснато тесто мин.0,15кг; 

паприка мин.0,02кг; блитва мин. 0,03кг; 

моцарела мин. 0,05кг; сос горгонзола 

мин.0,05кг) 

1 порција   

70 Бифтек Д'артањан (јунећи филе мин.0,3кг; 

пате од шљива мин.0,15кг; кромпир пире 

мин.0,15кг) 

1 порција   

71 Тетимоне а Рома бифтек(јунећи филе 

мин.0,3кг; шпагете мин.0,15кг) 

1 порција   

72 Ред чили бифтек (јунећи филе мин.0,3кг; 

поврће мин.0,2кг; рижа мин.0,1кг; љута 

салса мин. 0,1кг 

1 порција   

73 Бифтек у сосу од тартуфа (јунећи филе 1 порција   
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мин.0,3кг; кромпир пире мин.0,15кг; 

поврће мин.0,15кг; тартуфи мин. 0,04кг) 

74 Бифтек Турнедо Росини (јунећи филе 

мин.0,3кг; рижа мин.0,15кг; гушчја 

џигерица мин.0,05кг; вргањи мин.0,01кг) 

1 порција   

75 Лигње на жару (лигње мин.0,3кг; кромпир 

мин.0,15кг; блитва мин.0,02кг) 

1 порција   

76 Шкарпина у пергаменту ( шкарпина 

мин.0,3кг; поврће мин.0,2кг) 

1 порција   

77 Лосос атлантик (лосос мин.0,3кг; пате од 

поврћа мин.0,15кг; палента мин.0,15кг) 

1 порција   

78 Бродет Орада (орада мин.0,3кг; поврће 

мин.0,2кг) 

1 порција   

79 Лосос Фиренцо (лосос мин.0,3кг; сос од 

лимуна мин.0,05кг; пате од шаргарепе 

мин.0,15кг) 

1 порција   

80 Грилована хоботница (хоботница 

мин.0,25кг; поврће мин.0,2кг; сос од 

лимуна мин.0,05кг) 

1 порција   

81 Туна стек (туна мин.0,3кг; поврће 

мин.0,2кг) 

1 порција   

 Оброк салате:  

82 Caprese салата ( пил.месо 150гр, парадајз, 

моцарела 50гр, рукола, микс салата зелених 

100гр, песто), мин.тежине 450гр 

1 порција   

83 Cesar салата (пил.филе 150гр, панчета 30гр, 

микс салата 100гр , цезар дресинг, инћун 

3гр) мин.тежине 450гр 

1 порција   

84 Салата са лигњама и маслинама (лигње 

120гр, маслине 50гр, микс салата 100гр, 

чери парадајз, сусам, дресинг од лимуна), 

мин.тежине 450гр 

1 порција   

85 Слатко-слана салата са ћуретином 

(ћуретина 120гр, микс салата, моцарела, 

брусница, чери парадајз, сок од боровнице), 

мин.тежине 450гр 

1 порција   

86 Бифтек салата (бифтек 120гр, печурке, 

ајзберг, рукола, суви парадајз, кукуруз), 

мин.тежине 450гр 

1 порција   

 Рижото :  

87 Шафран рижото са гамборима (гамбора 8 

ком, арборио рижа 150гр), мин.тежине 

450гр 

1 порција   

88 Кари рижото са пилетином и ананасом ( 

пил.месо 150гр, арборио рижа 150гр, 

ананас 50гр), мин.тежине 450гр 

1 порција   

89 Рижото са поврћем (арборио рижа 120гр, 

шампињони, паприка, црни лук, пелат), 

мин.тежине 450гр 

1 порција   

90 Црни рижото ( арборио рижото 150гр, 

лигње 40гр, пелат), мин.тежине 400гр 

1 порција   

 Прилози:  

91 Мајонез 0,03кг 1 порција   

92 Кечап 0,03кг 1 порција   
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93 Сенф 0,03кг 1 порција   

94 Пармезан 0,05кг 1 порција   

95 Печени кромпир са сланином и црним 

луком , мин.тежине 600гр 

1 порција   

96 Помфрит , мин.тежине 220гр 1 порција   

97 Хрскави кромпир, мин.тежине 170гр 1 порција   

98 Динстано поврће ( шампињони, паприка, 

броколи, шаргарепа, тиквице, карфиол), 

мин.тежине 350гр 

1 порција   

99 Барено поврће ( броколи, шаргарепа, 

карфиол, басамати), мин.тежине 300гр 

1 порција   

100 Поховане маслине , мин.тежине 100гр 1 порција   

101 Басамати пиринач, мин.тежине 100гр 1 порција   

 Салате: 

102 Шопска салата (парадајз, зелена салата , 

црни лук, паприка, краставац, фета сир), 

мин.тежине 300гр 

1 порција   

103 Српска салата (парадајз, паприка, 

краставац, свежа љута паприка, маслиново 

уље), мин.тежине 300гр 

1 порција   

104 Рукола са чери парадајзом, мин.тежине 

100гр 

1 порција   

105 Парадајз салата , мин.тежине 300гр 1 порција   

106 Парадајз салата са фета сиром , мин.тежине 

400гр 

1 порција   

107 Витаминска салата ( зелена салата, кукуруз, 

шаргарепа, рукола, целер, цвекла, ајзберг, 

радић, лимун), мин.тежине 400гр 

1 порција   

108 Купус салата, мин.тежине 270гр 1 порција   

109 Грчка салата (парадајз, паприка, краставац, 

оригано, маслиново уље, фета сир, црвени 

лук), мин.тежине 400гр 

1 порција   

110 Печена паприка са белим луком (свежа 

љута паприка 2 ком) 

1 порција   

 Дезерти:  

111 Pana cota мин.0,25кг (чоколада, надев 

шумско воће, смрзнуто воће, топинг 

карамела) 

1 порција   

112 Mille feuille мин.0,25кг (смрзнуто шумско 

воће, лиснато тесто, бела чоколада, слатка 

павлака, надев шумско воће) 

1 порција   

113 Cheese cake мин.0,25кг (смрзнуто шумско 

воће, маскарпоне сир, плазма кекс, надев 

шумско воће, слатка павлака) 

1 порција   

114 Палачинке (разно пуњење) мин.0,25кг 1 порција   

115 Lava cake мин.0,25кг (смрзнуто шумско 

воће, чоколада, сладолед ванила, слатка 

павлака, надев шумско воће) 

1 порција   

116 Каноли мин.0,2кг (роловане медене коре 

пуњене кремом од ваниле) 

1 порција   

117 Штрудла мин.0,35кг (јабука, бадем, мед, 

суво грожђе, сладолед ванила) 

1 порција   

118 Суфле мин.0,21кг (чоколада, топинг 1 порција   
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чоколада, сладолед ванила, слатка павлака, 

суфле чоколада) 

119 Тирамису мин.0,3кг (амарето, маскарпоне, 

чоколада, бела чоколада, топинг чоколада, 

пишкоте, мед, слатка павлака) 

1 порција   

120 Nugat куп мин.0,2кг (чоколада, бела 

чоколада, сладолед чоколада, сладолед 

нугат, слатка павлака) 

1 порција   

121 Тирамису куп мин.0,15кг 1 порција   

 Напици ( топли, хладни, безалкохолни, 

пива, вина, жестока пића, енергетски 

напици и коктели) 

   

122 Еспресо кафа 1 комад   

123 Еспресо кафа са млеком 1 комад   

124 Еспресо кафа без кофеина 1 комад   

125 Еспресо кафа без кофеина са млеком 1 комад   

126 Еспресо кафа са шлагом 1 комад   

127 Капућино  1 комад   

128 Caffe latte  1 комад   

129 Мока кафа 1 комад   

130 Ледена кафа са шлагом 1 комад   

131 Нес кафа 1 комад   

132 Нес кафа са шлагом 1 комад   

133 Топла чоколада 1 комад   

134 Топла чоколада са шлагом 1 комад   

135 Мед 10гр 1 комад   

136 Чај 1 комад   

137 Шлаг (кугла) 1 комад   

138 Јогурт 0,2дл 1 комад   

139 Млеко 0,2дл 1 комад   

140 Газирана вода Књаз Милош 0,25л 1 комад   

141 Газирана вода Књаз Милош 0,75л 1 комад   

142 Негазирана вода Aqua viva 0,25л 1 комад   

143 Негазирана вода Aqua viva 0,75л 1 комад   

144 Негазирана вода Роса 0,33л 1 комад   

145 Негазирана вода Роса 0,75л 1 комад   

146 Газирани сок Кока-кола 0,25л 1 комад   

147 Газирани сок Кока-кола зеро 0,25л 1 комад   

148 Газирани сок Фанта наранџа0,25л 1 комад   

149 Газирани сок Спрајт 0,25л 1 комад   

150 Газирани сок Швепс тоник вотер 0,25л 1 комад   

151 Газитани сок Швепс битер лемон 0,25л 1 комад   

152 Газирани сок Кокта 0,25л 1 комад   

153 Енергетско пиће Гуарана 0,25л 1 комад   

154 Енергетско пиће Ред Бул 0,25л 1 комад   

155 Негазирани сок „Next“ 0,2л  јабука  1 комад   

156 Негазирани сок „Next“ 0,2л  бресква 1 комад   

157 Негазирани сок „Next“ 0,2л  јагода 1 комад   

158 Негазирани сок „Next“ 0,2л  боровница 1 комад   

159 Негазирани сок „Next“ 0,2л  поморанџа 1 комад   

160 Негазирани сок „Next“ 0,2л  мултивитамин 1 комад   

161 Ледени чај 0,25л 1 комад   

162 Лимунада 0,2л 1 комад   
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163 Цедевита 0,2л 1 комад   

164 Цеђена поморанџа 0,2л 1 комад   

165 Цеђени грејп 0,2л 1 комад   

166 Кувано вино 0,15л 1 комад   

167 Кувано вино 1л 1 комад   

168 Пиво точено Budweiser 0,3л 1 комад   

169 Пиво точено Budweiser 0,5л 1 комад   

170 Пиво точено Heineken 0,25л 1 комад   

171 Пиво точено Heineken 0,5л 1 комад   

172 Пиво Heineken 0,25л 1 комад   

173 Пиво Tuborg green 0,33л 1 комад   

174 Пиво Guiness 0,33л 1 комад   

175 Пиво Erdinger 0,33л 1 комад   

176 Пиво Corona 0,33л 1 комад   

177 Пиво Amstel 0,33л 1 комад   

178 Пиво Stella artois 0,33л 1 комад   

179 Пиво Staropramen 0,33л  1 комад   

180 Пиво Јелен 0,33л 1 комад   

181 Пиво Јелен грејп 0,33л 1 комад   

182 Никшићко тамно пиво 0,33л 1 комад   

183 Somersby 0,33л 1 комад   

184 Виски Johnnie Walker Red 0,03л 1 комад   

185 Виски Johnnie Walker Black 0,03л 1 комад   

186 Виски Ballantines 0,03л 1 комад   

187 Виски Ballantines 12  0,03л 1 комад   

188 Виски Four Rosses 0,03л 1 комад   

189 Виски Jack Daniels 0,03л 1 комад   

190 Виски Chivas 0,03л 1 комад   

191 Виски Jameson 0,03л 1 комад   

192 Виски Macalan 0,03л 1 комад   

193 Виски Glen Livet 0,03л 1 комад   

194 Водка Smirnoff 0,03л 1 комад   

195 Водка Absolut 0,03л 1 комад   

196 Водка Finlandia 0,03л 1 комад   

197 Водка Grey Goose 0,03л 1 комад   

198 Gin Beefeater  0,03л 1 комад   

199 Tequila Olmeca Blanco 0,03л 1 комад   

200 Tequila Olmeca Gold 0,03л 1 комад   

201 Ракија Шљива 0,03л Манастир Ковиљ 1 комад   

202 Ракија дуња 0,03л Манастир Ковиљ 1 комад   

203 Ракија кајсија 0,03л Манастир Ковиљ 1 комад   

204 Ракија виљамовка 0,03л Манастир Ковиљ 1 комад   

205 Ракија виљамовка 0,03л Таково 1 комад   

206 Ракија кајсија 0,03л Таково 1 комад   

207 Ракија златна дуња 0,03л 1 комад   

208 Ракија златна кајсија 0,03л 1 комад   

209 Ракија дуња са медом 0,03л 1 комад   

210 Вињак 0,03л 1 комад   

211 Вињак 5  0,03л 1 комад   

212 Martell VS 0,03л 1 комад   

213 Martell VSOP 0,03л 1 комад   

214 Martell XO 0,03л 1 комад   
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215 Remy martin VSOP 0,03л 1 комад   

216 Hennessy VS 0,03л 1 комад   

217 Metaxa  0,03л 1 комад   

218 Пелинковац 0,03л Златни пелин 1 комад   

219 Пелинковац 0,03л Горки лист 1 комад   

220 Jegermeister 0,03л 1 комад   

221 Amaro Ramazzoti 0,03л 1 комад   

222 Kahlua 0,03л 1 комад   

223 Campari 0,03л 1 комад   

224 Amareto 0,03л 1 комад   

225 Aperol 0,03л 1 комад   

226 Baileys 0,03л 1 комад   

227 Martini Bianco 0,05л 1 комад   

228 Malibu 0,03л 1 комад   

229 Captain morgan 0,03л 1 комад   

230 Havana klub 0,03л 1 комад   

231 Коктел Long Island (absolut, Bacardi, 

Beefeater, Olmeca, Triple sec, sok od limuna, 

Coca-cola) 

1 комад   

232 Коктел Pina Colada (Bacardi, Malibu, sok od 

ananasa, slatka pavlaka) 

1 комад   

233 Коктел Cosmopolitan (Absolut, Triple sec, 

sok od limuna, sok od borovnice) 

1 комад   

234 Коктел Маи таи 1 комад   

235 Коктел White russian 1 комад   

236 Коктел Cuba Libre (Bacardi, Coca-cola, sok 

od limuna) 

1 комад   

237 Коктел viagra  1 комад   

238 Коктел Mojito (Limeta, žuti šećer, Bacardi, 

soda, sveži listići nane) 

1 комад   

239 Коктел Sex on the beach (Absolute, Archers, 

đus, sok od borovnice) 

1 комад   

240 Коктел Aperol špric (Prosecco, Aperol i 

gazirana voda) 

1 комад   

241 Коктел Long island 1 комад   

242 Бело вино 0,7л  винарија Тривановић  1 комад   

243 Бело вино 0,7л Италијански ризлинг 

винарија Шијачки 

1 комад   

244 Бело вино 0,7л Шардоне Шијачки винарија 

Шијачки 

1 комад   

245 Бело вино Мистерија Киш 0,7л  винарија 

Киш  

1 комад   

246 Бело вино 0,7л  Три Мораве винарија Темет 1 комад   

247 Бело вино 0,7л Тамјаника винарија Спасић 1 комад   

248 Бело вино 0,7л  Талас Бели винарија 

Деурић 

1 комад   

249 Бело вино 0,7л  8 Тамбураша винарија З. 

Богдан 

1 комад   

250 Бело вино 0,7л  Пинот Гриђо  винарија 

Темет 

1 комад   

251 Бело вино 0,7л Шардоне Ковачевић 

винарија Ковачевић 

1 комад   

252 Бело вино 0,7л  Сувињон Бланк винарија З. 1 комад   
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Богдан 

253 Бело вино 0,7л  Харизма винарија 

Александровић 

1 комад   

254 Бело вино 0,7л Морава винарија Јелић 1 комад   

255 Бело вино 0,7л  Жилавка Читлук из 

Херцеговине  

1 комад   

256 Бело вино 0,7л  Гави из Италије 1 комад   

257 Бело вино 0,7л  Casillero del Diablo из Чилеа 1 комад   

258 Бело вино 0,7л  Пинот Гриђо Колио из 

Италије 

1 комад   

259 Бело вино 0,7л  Пошип Чара из Хрватске 1 комад   

260 Бело вино 0,7л  Малвазиј Козловић из 

Хрватске 

1 комад   

261 Бело вино 0,7л Chablis Saint Label из 

Француске 

1 комад   

262 Бело вино 0,7л   Babich Black Label из Нови 

Зеланд 

1 комад   

263 Бело вино 0,7л  Jerman Pinot Grigio из 

Италије 

1 комад   

264 Бело вино 0,7л  Бела Вода из Македоније 1 комад   

265 Бело вино 0,7л  Требиано Марина Цветић 

из Италије 

1 комад   

266 Црвено вино 0,7л винарија Тривановић 1 комад   

267 Црвено вино 0,7л Талас Црвени винарија 

Деурић 

1 комад   

268 Црвено вино 0,7л Аурелиус Ковачевић 

винарија Ковачевић 

1 комад   

269 Црвено вино 0,7л Трианон винарија 

Ердевик 

1 комад   

270 Црвено вино 0,7л Три Мораве винарија 

Темет 

1 комад   

271 Црвено вино 0,7л Живот Тече  винарија 

З.Богдан 

1 комад   

272 Црвено вино 0,7л  Запис Црвени винарија 

Јанко 

1 комад   

273 Црвено вино 0,7л Каберне Сувињон 

винарија Радовановић 

1 комад   

274 Црвено вино 0,7л Алма Монс винарија Бело 

Брдо 

1 комад   

275 Црвено вино 0,7л Прокупац винарија Блаце 1 комад   

276 Црвено вино 0,7л Кремен винарија Матаљ 1 комад   

277 Црвено вино 0,7л Регент винарија 

Александровић 

1 комад   

278 Црвено вино 0,7л Cuve No1 винарија 

З.Богдан 

1 комад   

279 Црвено вино 0,7л Ерго винарија Темет 1 комад   

280 Црвено вино 0,7л Графити винарија 

Бјелица 

1 комад   

281 Црвено вино 0,7л Стари Завет винарија 

Јанко 

1 комад   

282 Црвено вино 0,7л Jacobs Creek Shiraz из 

Аустралије 

1 комад   

283 Црвено вино 0,7л Tvrdos из Херцеговине 1 комад   
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284 Црвено вино 0,7л Casillero del Diablo Merlo 

из Чилеа 

1 комад   

285 Црвено вино 0,7л  Vladika из Црне Горе 1 комад   

286 Црвено вино 0,7л  Izadi Krianca из Шпаније 1 комад   

287 Црвено вино 0,7л Merlot Marina Cvetić из 

Италије 

1 комад   

288 Црвено вино 0,7л Barolo из Италије 1 комад   

                                                                                      УКУПНО =  

 

 

 

 

 

Артикли у спецификацији могу бити наведене марке или одговарајуће. 

 

 

Дозвољено одступање у грамажи порција и количини је +/- 5%. Грамажа порција је наведена уз 

сваки артикал у спецификацији. 

 

С обзиром да се ради о набавци услуга ресторана, чији је обим и разноликост немогуће прецизно 

одредити на годишњем нивоу, спецификација наведена у обрасцу је узорак на основу кога ће се 

понуђачи рангирати, а наручилац задржава право да користи и услуге ресторана које нису наведене у 

спецификацији. За ове услуге понуђач ће доставити накнадну понуду у којој цене не могу бити веће 

од цена у важећем ценовнику и на коју писмену сагласност даје овлашћено лице наручиоца. 

 

Понуђач одговара за квалитет и исправност оброка/ намирница. 

 

Понуђач се обавезује да ће услуге које су предмет ове набавке изврщити стручно и квалитетно на 

високом прпфесионалном нивоу, у складу са понудом и конкурсном документацијом као и у склaду 

сa вaжeћим стaндaрдимa, нoрмaтивимa и техничким прпписима у овој oблaсти.  

Све щто није посебно захтевано у овој спецификацији рещиће се у договору са Наручиоцем. 

 

Место за изврщење услуге: понуђач се обавезује да ће услуге врщити сукцесивно, у складу са 

потребама  Наручиоца, и то у својим просторијама , односно у ресторану уз могућност по потреби 

испоруке и поставка и у просторијама наручиоца . 

Радно време понуђача , радним даном минимално у периоду 09:00 ч до 23:00 часова, а викендом од 

09:00 до 00:00 ч. 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

 

 

У С Л О В И 
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће 

понуђача у поступку јавне набавке 

 

за обе партије: 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

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

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана 

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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

 

Додатни услови 

 

 

За партију 1- 

Понуђач мора да има следеће, односно да испуњава следеће додатне услове: 

1. капацитет ресторана од минимум 80 места за седење у истом објекту (једном 

објекту) у  ресторанској сали која је климатизована 

2. отворену башту од минимум 20 места за седење у истом објекту 

3. обезбеђен паркинг за госте ресторана од минимум 1   паркинг места  

4. обезбеђено гаражно место за госте ресторана- минимум 2 гаражна места 

5. запослених радника на неодређено време или ангажованих уговором чије  време 

трајања уговора минимално колико је и трајање уговора о јавној набавци, и то: 

минимум 6 конобара и минимум 6 кувара. 

6. у оквиру ресторана да има салу за састанке која је опремљена бесплатним Wi-Fi, 

лап-топ рачунаром, 60' Full HD LED TV, Apple TV, Full HD пројектор, платно за 

пројекцију, климатизован простор, HD web камера са микрофоном, Flip chart и 

маркери, факс апарат, копир апарат и штампач, телефон, напредни звучни систем, 

дневно светло са могућношћу замрачивања у време пројекције 

7. да се ресторан налази на удаљености од зграде СНП-а до 500м. Удаљеност ће се 

проверавати помоћу Google maps. 
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За партију 2- 

Понуђач мора да има следеће, односно да испуњава следеће додатне услове: 

1. капацитет ресторана од минимум 90 места за седење у истом објекту (једном објекту) у 

ресторанској сали која је климатизована 

2. отворену башту од минимум 60 места за седење у истом објекту 

3. обезбеђен паркинг за госте ресторана од минимум 2   паркинг места  

4. обезбеђено гаражно место за госте ресторана- минимум 1 гаражно место 

5. запослених радника на неодређено време или ангажованих уговором чије  време 

трајања уговора минимално колико је и трајање уговора о јавној набавци, и то: минимум 6 

конобара, минимум 2 шанкера и минимум 7 кувара. 

6. да се ресторан налази на удаљености од зграде СНП-а до 500м. Удаљеност ће се 

проверавати помоћу Google maps. 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност услова прописаних чланом 75. ЗЈН и додатних услова члан 76. ЗЈН се 

доказује попуњавањем, оверавањем печатом и потписивањем обрасца Изјаве 

(образац 6) која је саставни део конкурсне документације. Такође Наручилац 

задржава право провере испуњености одласком на лице места. 

 

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, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

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. 

Уколико комисију коју формира Наручилац за излазак на место пружања услуга 

Извршиоца утврди да Извршилац не испуњава услове из конкурсне документације, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и о прихватању 

услова из документације за јнмв број _____ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним 

набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у 

поступку јавне набавке мале вредности број _________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за 

јавну набавку мале вредности број __________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

25/32 

 



Образац. 6/9 

 

И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и о прихватању 

услова из документације за јнмв број _____ 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Процентуално учешће :  

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним 

набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у 

поступку јавне набавке мале вредности број _________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за 

јавну набавку мале вредности број __________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и о прихватању 

услова из документације за јнмв број _____ 

 

Назив представника 

групе понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним 

набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у 

поступку јавне набавке мале вредности број _________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за 

јавну набавку мале вредности број __________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) , 

______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање 

понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне 

набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, поднео независно , без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 

68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15), достављам  

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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           МОДЕЛ УГОВОРА 

(Понуђач попуњава, парафира и оверава 

  сваку страну чиме потврђује да 

  прихвата елементе модела Уговора) 

 

                

Број:  

Датум:  

Нови Сад 

 

На основу члана  61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС бр.124/2012; 14/15; 

68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15) и члана 37. Статута Српског народног позоришта, закључује се 

 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

Закључен између: 

 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа  в.д 

управника Зоран Ђерић (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, 

матични број: 08066469, с једне стране 

и 

____________________________________________, кога заступа ______________ 

(фирма, место и адреса)           (функција)  

 

________________________ (у даљем тексту: Извршилац),  ПИБ:______________,  

(име и презиме) 

 

шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

     Члан 1.   

Предмет Уговора  је набавка услуга –организовања пословних ручкова: 

 

ПАРТИЈА 1- национална кухиња 

       (заокружити за коју партију) 

ПАРТИЈА 2- интернационална кухиња 

 

Врста, количина и цена услуга, исказане  су у спецификацији Наручиоца и прихваћеној Понуди 

Извршиоца број: ______________ од ________2017.године. 

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог Уговора. 

 

     Члан 2.    
Извршилац се обавезује да ће  услугу из члана 1. овог Уговора  извршавати у складу са 

потребама Наручиоца, у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно у временском периоду 

трајања уговора, а који је годину дана.  
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     Члан 3. 

Извршилац гарантује да ће  услуге   из члана 1. овог Уговора бити извршене у утврђеном року, 

стручно, квалитетно  и без грешака, на високом професионалном нивоу, у складу са понудом и 

конкурсном документацијом, као и у складу са важећим стандардима, нормативима и техничким 

прописима у овој области. 

Уколико услуге не буду извршене на начин из става 1. овог члана, Наручилац може раскинути 

овај Уговор. 

Наручилац је дужан да најави долазак гостију у року од ______ дана. 

 

        

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

      

Члан 4. 

Наручилац прихвата јединичне цене за пружање угоститељских услуга које је Извршилац дао у 

својој понуди из члана 1. овог уговора. 

 Укупна уговорена вредност  услуга је до износа процењене вредности из Одлуке наручиоца о 

покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 04/2017 (дел.бр. 01-1340/1-2017 од 26.04.2017. год.), 

што износи за Партију 1-национална кухиња 295.833,50  динара без ПДВ-а 

(словима:двестодвадесетпетхиљадаосамстотридесеттридинараи50/100) односно 355.000,20 

динара са ПДВ-ом, а према ценовнику понуђача из обрасца понуде (обр.4) који је саставни део 

конкурсне документације и овог уговора и за Партију 2-интернационална кухиња 295.833,50  

динара без ПДВ-а (словима:двестодвадесетпетхиљадаосамстотридесеттридинараи50/100) 

односно 355.000,20 динара са ПДВ-ом, а према ценовнику понуђача из обрасца понуде (обр.4) 

који је саставни део конкурсне документације и овог уговора. 

Укупна уговорена вредност уговора се може променити у случају одобравања додатних 

финансијских средстава у оквиру апропријације из Буџета Покрајине, за износ који је одобрен. 

Уколико дође до промене укупне уговорене вредности уговора, мора се закључити Анекс 

уговора. 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност уговора у потпуности, уколико за 

то не буде постојала потреба Наручиоца. 

Обавезе наручиоца које доспевају у 2018. години ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 

 

     Члан 5. 

Коришћење услуге и плаћање ће се обављати сукцесивно према потребама Наручиоца, а у 

периоду трајања уговора од једне (1) године.  

Уколико се вредност уговора из члана 4. реализује пре истека рока од једне године, уговор ће се 

сматрати аутоматски раскинутим. 

Извршилац се обавезује да лицима које упути овлашћено лице Наручиоца, омогући коришћење 

уговорених услуга. 

Наручилац задржава право да користи и услуге ресторана које нису наведене у спецификацији 

Наручиоца и понуди Извршиоца. 

У случају из става 4. овог члана, Извршилац ће доставити накнадну понуду за предметне услуге, 

чије цене не могу бити веће од цена у важећем ценовнику, и на коју писмену сагласност даје 

овлашћено лице Наручиоца. 

Уговорене цене су непроменљиве. 

 

     Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност  извршене услуге  на следећи начин: 

__________________________________, (плаћање након извршене услуге-аванс није дозвољен) у 

року од _____дана од дана ____________________________________________, на текући рачун 

број: _________________________, _________________банка. 
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Обавезе наручиоца које доспевају у 2018. години ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 

 

     Члан 7. 

У току реализације уговора, овлашћено лице Наручиоца својим потписом на фактури, потврдиће 

да су услуге  наведене на фактури Извршиоца извршене. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

     Члан 9. 

 

Уговорне  стране су сагласне да  све евентуалне спорове  решавају споразумно.  

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана,  уговорне стране уговарају  

надлежност  стварно надлежног  суда у Новом Саду. 

 

Члан 10. 

 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године. 

 

 

 

 

 

    

    Извршилац                Наручилац 

                                                В.д У п р а в н и к а 

__________________                              Зоран Ђерић 

       (заступник) 
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