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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 50/21 

Број: 404-86-3/2021 

Дaтум: 17.09.2021. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 91/2019), наручилац Општинска управа општине Бајина Башта упућује следећи: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 

позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 

Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Угоститељске услуге. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

358.333,00 динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

55000000 – Услуге хотела, ресторана и трговине на мало. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга: 

Месна заједница Бајина Башта и Месна заједница Перућац, општине Бајина Башта. 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног привредног субјекта који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након 

примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 

додели уговора, наручилац ће уговор доделити привредном субјекту који буде извучен 

http://bajinabasta.rs/
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путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству представника 

привредних субјеката, и то тако што ће називе привредних субјеката исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Привредни субјект чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Привредним субјектима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Подаци о партијама: 

Набавка обликована по партијама, и то: 

Партија број 1: Угоститељске услуге на територији МЗ Бајина Башта, процењена вредност 

износи 200.000,00 динара без Пдв-а. 

Партија број 2: Угоститељске услуге на територији МЗ Перућац, процењена вредност 

износи 158.333,00 динара без Пдв-а. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 22.09.2021. 

године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не 

доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина 

Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном 

субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, 

допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се 

припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из 

целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној -запечаћеној 

коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 50/21 – 

Угоститељске услуге – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине Бајина 

Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој страни мора имати заводни број 

привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На 

полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и 

особу за контакт.  Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду 

доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 22.09.2021. године у 11:30 часова, у пословним 

просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. 
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Рок за издавање уговора: 
Уговор, који ће бити образложен, Наручилац ће издати у оквирном року од 2 дана од дана 

доношења одлуке о додели уговора. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на 

својој интернет страници. 

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 

- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

- Важећи ценовник на дан отварања понуде. 

 

Контакт: 

 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

Угоститељске услуге.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Позив за подношење понуда не садржи техничку документацију и планове. 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА за  

Партију број 1 и за Партију број 2 

 

1. Основи за искључење 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2021. године; 
 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Партија 1 – Угоститељске услуге на територији МЗ Бајина Башта 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

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: 
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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: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

1. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Угоститељске услуге на 

територији МЗ Бајина Башта 

  
 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; 

5. Уговор о набавци се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана обостраног 

потписивања уговора. 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Партија 1 - Угоститељске услуге на територији МЗ Бајина Башта, број набавке 50/21 

 

Ред. 

бр. 

Јеловник са 

нормативом  

за једну особу 

Количина 
Јединица 

мере 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. Услуге ресторана 

1 Тањир пршуте 1 200гр.   

2 
Тањир домаћих 

сирева 
1 200гр.   

3 Пилећа супа 1 200гр.   

4 Телећа чорба 1 200гр.   

5 

Шампињони 

гриловани на панади 

од пиринча 

1 250гр.   

6 Поховани качкаваљ 1 250гр.   

7 Паста Bolognese 1 300гр.   

8 Паста Carbonare 1 300гр.   

9 Рижото са пилетином 1 300гр.   

10 Карађорђева шницла 1 300гр.   

11 Бечка шницла 1 300гр.   

12 
Натур шницла са 

печуркама 
1 300гр.   

13 Бифтек са поврћем 1 300гр.   

14 Бифтек са жара 1 300гр.   

15 
Гурмански пребранац 

са кобасицама 
1 300гр.   

16 Мућкалица 1 300гр.   

17 
Јунећи гулаш са 

прилогом 
1 300гр.   
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18 Ћевапи 1 300гр.   

19 Ћевапи на кајмаку 1 300гр.   

20 Пљескавица 1 300гр.   

21 
Пљескавица на 

кајмаку 
1 300гр.   

22 Кобасица са жара 1 300гр.   

23 Бела вешалица 1 300гр.   

24 Пуњена вешалица 1 300гр.   

25 Димљена вешалица 1 300гр.   

26 
Пилећи филе са 

поврћем 
1 300гр.   

27 
Роловани пилећи 

ражњићи 
1 300гр.   

28 Мешано месо 1 400гр.   

29 Пастрмка са жара 1 1кг.   

30 Филе пастрмке 1 1кг.   

31 
Филе димљене 

пастрмке 
1 1кг.   

32 Шопска салата 1 200гр.   

33 Српска салата 1 200гр.   

34 Парадајз 1 180гр.   

35 Краставац 1 200гр.   

36 Купус 1 200гр.   

37 Љута паприка 1 ком.   

38 Грчка салата 1 200гр.   

39 Помфрит 1 200гр.   
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40 Поврће гриловано 1 200гр.   

41 
Поврће барено на 

пари 
1 200гр.   

42 Јаја пржена 1 3ком.   

43 Омлет са шунком 1 порција   

44 Омлет са печуркама 1 порција   

45 Омлет са сиром 1 порција   

46 Качамак са кајмаком 1 порција   

47 
Лепиња са кајмаком и 

пршутом 
1 порција   

48 Лепиња са кајмаком 1 порција   

49 Комплет лепиња 1 порција   

50 Capricciosa 1 200гр.   

51 Capricciosa 1 300гр.   

52 Ћевапи у сомуну 1 220гр.   

53 
Роловано пилеће бело 

у сланини 
1 220гр.   

54 Шиш ћевап 1 220гр.   

55 Пуњена пљескавица 1 220гр.   

56 Кобасица 1 220гр.   

57 Палачинке 1 порција   

58 Кремпита 1 парче   

59 Трилеће 1 парче   

60 Баклава 1 парче   

61 Торта 1 парче   
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62 Жито са шлагом 1 порција   

63 Сладолед кугла 1 кугла   

64 Вермут 1 0,03л   

65 Ракија Препеченица 1 0,03л   

66 Горки лист 1 0,03л   

67 Виљамовка ББ 1 0,03л   

68 Кајсијевача ББ 1 0,03л   

69 Дуња ББ 1 0,03л   

70 Клековача ББ 1 0,03л   

71 Ballantines 1 0,03л   

72 Johnnie Walker 1 0,03л   

73 Chivas Regal 1 0,03л   

74 Jack Daniels 1 0,03л   

75 Вињак 1 0,03л   

76 Јелен 1 0,33л   

77 Никшићко 1 0,33л   

78 Зајечарско 1 0,33л   

79 Бавариа 1 0,25л   

80 Сомерсби 1 0,33л   

81 Кока Кола 1 0,25л   

82 Фанта 1 0,25л   

83 Bitter Lemon 1 0,25л   
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84 Воћни сокови 1 0,2л   

85 Гуарана 1 0,25л   

86 Лимунада 1 0,25л   

87 Цеђена поморанџа 1 0,25л   

88 
Минерална вода 

газирана 
1 1л   

89 
Минерална вода 

газирана 
1 0,25л   

90 
Минарална вода 

негазирана 
1 0,75л   

91 
Минерална вода 

негазирана 
1 0,33л   

92 Чај 1 шоља   

93 Домаћа кафа 1 шоља   

94 Еспресо 1 шоља   

95 Еспресо са млеком 1 шоља   

96 Нес кафа 1 шоља   

97 Топла чоколада 1 шоља   

98 Кувана ракија  1 шоља   

99 Кувано вино 1 шоља   

100 

Црвено вино 

Chardonnay Плантаже 

13 Јул 

1 0,25л   

101 
Црвено вино Вранац 

Плантаже 13 Јул 
1 0,25л   

102 Банатски ризлинг 1 1л   

103 Смедеревка Тиквеш 1 1л   

104 Розе Рубин 1 1л   

105 Розе Тиквеш 1 1л   
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106 Вранац Рубин 1 1л   

2. Услуге смештаја 

1 Стандардна соба 1 двокреветна   

2 Deluxe соба 1 двокреветна   

 

 

НАПОМЕНА: Обзиром да се ради о набавци  услуга, чији је обим немогуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, укупна понуђена цена представља збир јединичних цена без 

пдв-а и са пдв-ом. Дакле, укупна понуђена цена не представља вредност уговора, већ 

служи као основ  за упоређивање понуда по критеријуму – најнижа понуђена цена. Укупна 

вредност  уговора је у складу са расположивим планираним финансијским средствима 

Наручиоца, а реализација уговора биће на основу насталих  стварних потреба Наручиоца 

за врстом и количином услуга за време важења уговора. Услуге се реализују по 

јединичним ценама из понуде. За све услуге (пиће, храна и смештај) које нису 

специфициране у обрасцу структуре цена, примењиваће се цене из важећег ценовника 

Добављача на дан коришћења услуга. Уколико је било где споменут стандард, робни знак, 

патент, тип или произвођач, сматра се да је пропраћено речима „или одговарајуће“. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 

Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује 

и оверава печатом понуђач.  

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

 

I 
Укупна вредност понуде 

као збир јединичних цена без ПДВ-а: 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а: 
 

III 
Укупна вредност понуде 

као збир јединичних цена са ПДВ-ом: 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- у колони 4. уписати понуђену цену по јединици мере у динарима без ПДВ-а,  

- у колони 5. уписати понуђену цену по јединици мере у динарима са  ПДВ-ом, 

- уписати  укупну цену без ПДВ-а, посебно исказан ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  
                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 50/21 – Партија 1 - Угоститељске услуге на територији МЗ 

Бајина Башта, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

  

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019), 
привредни субјект ____________________________________________________________ 
(навести назив привредног субјекта), 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 привредни субјект и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 

Ако је поступак набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду тих трошкова 

у својој понуди.   

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ 

Партија 1 - Угоститељске услуге на територији МЗ Бајина Башта  

  

 Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 

Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Зорка 

Радоичић (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа директор/предузетник _______________________, (у даљем тексту – Добављач), с 

друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац, на основу члана 27. став 1. тачак 1) Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 91/2019) и на основу позива за набавку услуга – Партија 1 - 

Угоститељске услуге на територији МЗ Бајина Башта, набавка број 50/21 спровео 

поступак набавке по одлуци Наручиоца бр. 404-86-2/2021 од 14.09.2021. године; 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од _________ 2021. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број 

____________________ од _______________ изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  

услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка услуга – Партија 1 - Угоститељске услуге на територији МЗ 

Бајина Башта у свему према понуди Добављача број _____________ од _________ 2021. 

године. 

Члан 2. 

 

 Добављач се обавезује да ће уговорене услуге пружати у складу са јединичним 

ценама које су исказане у Обрасцу структуре цена за предметну Партију. 

 Укупна  уговорена  вредност овог Уговора може износити највише до износа 

процењене вредности без ПДВ-а која за Партију број 1, износи 200.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно  240.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 Ценe могу се мењати у складу са стопом раста потрошачких цена према 

објављеним подацима Републичког завода за статистику, а на писмени захтев Добављача. 

 Промена цена услуга врши се писменом сагласаношћу уговорних страна. 

  

Члан 3. 

 

 Добављач се обавезује да ће услуге вршити у договореним роковима и савесно, а у 

складу са захтевом и упутствима наручиоца, односно овлашћеног лица и да ће предузети 

све потребне радње у циљу испуњења уговорне обавезе.  

 Услуге ће се пружати у објектима Добављача, осим услуге кетеринга, а Добављач је 

дужан да услуге пружа сукцесивно, на основу захтева и динамике коју опредељује 

Наручилац, односно овлашћено лице Наручиоца. Наручилац задржава право да користи и 

услуге које нису наведене у Обрасцу структуре цена под условом да цене нису веће од 

цена у важећем ценовнику Добављача. Услуге се могу пружати највише до укупне 

уговорене вредности из члана 2. Уговора. 

 Сматра се да је услуга извршена адекватно када овлашћено лице наручиоца у месту 

извршења услуге то и потврди својим потписом. 

 

Члан 4. 

 

 Добављач солидарно одговара за сва лица која су у циљу испуњења уговора радила 

по његовом налогу. 

   Добављач сноси пуну одговорност за пружене услуге, односно за квалитет 

приликом пружања истих.  

Члан 5. 

 

 Наручилац се обавезује да ће цену пружених услуга платити у року до 45 

(четрдесетпет) дана од дана достављања фактуре од стране Добављача. 
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 Уз сваку фактуру Добављач доставља и спецификацију о пруженим услугама 

потписану од стране наручиоца или лица овлашћеног од стране наручиоца, што 

представља основ за плаћање уговорне цене. 

 

Члан 6. 

 

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Бајина Башта за 2021. годину и финансијским планом  за 2021. годину. 

Плаћање доспелих обавеза у 2022. години вршиће се до висине одобрених 

средстава за предметну намену, у складу са Одлуком о буџету за 2022. годину.  

За део евентуалне реализације Уговора који се односи на 2022. годину, реализација 

ће зависити од обезбеђења средстава  која ће се предвидети Одлуком о буџету за 2022. 

годину. 

 У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 

преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 

Члан 7. 

 

Уговор се закључује на oдређено време до 12 месеци, односно до испуњавања 

финансијске вредности Уговора, у зависности од тога који ће услов пре наступити. 

 

Члан 8. 

 

 Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без отказног рока,                

уколико се Добављач не буде придржавао одредби овог Уговора. 

 

Члан 9. 

 

 Саставни део овог Уговора чине: 

      - Понуда Добављача број _____________ од _________ 2021. године  

- Образац структуре цене.  
Члан 10. 

 

 Уговарачи се обавезују да ће све неспоразуме током реализације овог Уговора 

решавати договором, у супротном, у случају спора, надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 11. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) 

налазе код сваког уговарача. 

 

 

 Наручилац: 

 

 Добављач: 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2021. године; 
 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 
 

Партија 2 – Угоститељске услуге на територији МЗ Перућац 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

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: 
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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: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

2. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Угоститељске услуге на 

територији МЗ Перућац 

  
 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; 

5. Уговор о набавци се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана обостраног 

потписивања уговора. 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Партија 2 – Угоститељске услуге на територији МЗ Перућац, број набавке 50/21 

 

Ред. 

бр. 

Јеловник са 

нормативом  

за једну особу 

Количина 
Јединица 

мере 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. Услуге ресторана 

1 Тањир пршуте 1 200гр   

2 Тањир домаћих сирева 1 200гр   

3 Телећа чорба 1 200гр   

4 Рибља чорба  1 200гр   

5 Похован качкаваљ 1 250 гр   

6 Карађорђева шницла 1 300гр   

7 Бечка шницла  1 300гр   

8 
Телећи медаљони са 

печуркама 
1 300гр   

9 Свињска ребарца 1 300гр   

10 Телетина испод сача  1 300гр   

11 Јагњетина испод сача 1 300гр   
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12 Ћевапи 1 400гр   

13 Ћевапи  1 200гр   

14 Ћевапи на кајмаку 1 300гр   

15 Кобасица са жара 1 300гр   

16 Бела вешалица 1 300гр   

17 
Пилећи филе са 

помфритом 
1 300гр   

18 
Роловани пилећи 

ражњићи 
1 300гр   

19 Пилећи стек 1 300гр   

20 Мешано месо 1 400гр   

21 Пастрмка са жара 1 1кг   

22 Филе пастрмке  1 1кг   

23 
Филе димљене 

пастрмке 
1 1кг   

24 Вегетеријанкси мени 1 порција   

25 Шопска салата 1 350гр   

26 Српска салата 1 300гр   
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27 Парадајз салата 1 250гр   

28 Краставац салата 1 250гр   

29 Купус салата 1 250гр   

30 Микс свежих салата 1 250гр   

31 Љута паприка 1 комад   

32 Помфрит  1 250гр   

33 Поврће гриловано 1 250гр   

34 Салата од кромпира 1 250гр   

35 
Јаја пржена (пржена 

јаја на око) 
1 3комада   

36 
Пржена јаја са 

листовима шунке  
1 порција   

37 
Пржена јаја са 

листовима сланине 
1 порција   

38 
Јаја умућена са 

комадићима шунке 
1 порција   

39 

Јаја умућена са 

комадићима 

шампињона 

1 порција   

40 
Јаја умућена са 

комадићима сира 
1 порција   

41 Качамак са кајмаком 1 порција   
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42 Ћевапчићи у лепињи 1 150гр   

43 
Сендвич са кајмаком и 

пршутом 
1 порција   

44 Лепиња са кајмаком  1 порција   

45 Комплет лепиња 1 порција   

46 

Слатки доручак 

(маслац, мед, 

мармелада) 

1 порција   

47 

Млечни напитак 

(млеко, јогурт, кисело 

млеко) 

1 200мл   

48 Лепиња 1 комад   

49 Кајзерица 1 комад   

50 Хлеб порција 1 3 парчета   

51 Палачинке  1 порција   

52 Баклава 1 комад   

53 Ледена коцка  1 комад   

54 Сладолед кугла 1 порција   

55  Martini Bianco 1 0,03l   

56 Вермут 1 0,03l   
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57 Горки лист 1 0,03л   

58 Jagermaister 1 0,03l   

59 Лозовача 1 0,03л   

60 Smirnoff red 1 0,03l   

61 Водка домаћа 1 0,03л   

62 Gordons Dry Gin 1 0,03l   

63 Џин домаћи 1 0,03л   

64 Two fingers 1 0,03l   

65 Bacardi White Rum 1 0,03l   

66 Рум домаћи 1 0,03л   

67 Baileys  1 0,03l   

68 Воћне ракије 1 0,05л   

69 Ballantines 1 0,03l   

70 Johnnie Walker 1 0,03l   

71 Chivas regal  1 0,03l   
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72 Johnie Walker black 1 0,03l   

73 Jack Daniels 1 0,03l   

74 Courvioser 1 0,03l   

75 Hennesey 1 0,03l   

76 Вињак Рубин 1 0,03л   

77 Никшићко пиво  1 0,33л   

78 Никшићко тамно 1 0,33л   

79 Зајечарско пиво 1 0,33л   

80 Ваљевско пиво 1 0,33л   

81 Нектар пиво 1 0,33л   

82 Нектар пиво 1 0,5л   

83 Somesnby pivo 1 0,33l   

84 Coca Cola 1 0,33l   

85 Fanta Orange 1 0,33l   

86 Sprite lim. 1 0,33l   



 

 

Страна 30 од 38 

 

87 Bitter Lemon 1 0,33l   

88 Tonic water  1 0,33l   

89 Cockta 1 0,275l   

90 Воћни сокови 1 0,2л   

91 Ice tea 1 0,25л   

92 Гуарана  1 0,25л   

93 Цедевита 1 19гр   

94 Органски сок-малина 1 0,2л   

95 Органски сок-вишња 1 0,2л   

96 Органски сок-купина 1 0,2л   

97 Органски сок-јабука 1 0,2л   

98 Лимунда 1 0.2л   

99 Цеђена поморанџа 1 0,2л   

100 
Минерална вода-

газирана 
1 1л   

101 
Минерална вода-

газирана 
1 0,25л   
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102 
Минерална вода-

негазирана 
1 0,75л   

103 
Минерална вода-

негазирана 
1 0,33л   

104 Еспресо 1 шоља   

105 Еспресо са млеком 1 шоља   

106 Еспресо са шлагом 1 шоља   

107 Капућино 1 шоља   

108 Нес кафа 1 шоља   

109 Нес кафа са шлагом 1 шоља   

110 Домаћа кафа 1 шоља   

111 Чај 1 шоља   

112 Топла чоколада 1 шоља   

113 
Топла чоколада са 

шлагом 
1 шоља   

114 Кувана ракија 1 0,2л   

115 
Црвено вино 

Chardonnay Плантаже 
1 0,187л   

116 Вранац Плантаже 1 0,187л   

117 Банатаски ризлинг 1 1л   

118 Смедерсвски тиквеш 1 1л   
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119 Розе рубин 1 1л   

120 Розе тиквеш 1 1л   

121 Вранац руби 1 1л   

2. Услуге смештаја 

122 Стандардна соба 1 двокреветна   

123 Deluxe соба 1 двокреветна   

 

 

НАПОМЕНА: Обзиром да се ради о набавци  услуга, чији је обим немогуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, укупна понуђена цена представља збир јединичних цена без 

пдв-а и са пдв-ом. Дакле, укупна понуђена цена не представља вредност уговора, већ 

служи као основ  за упоређивање понуда по критеријуму – најнижа понуђена цена. Укупна 

вредност  уговора је у складу са расположивим планираним финансијским средствима 

Наручиоца, а реализација уговора биће на основу насталих  стварних потреба Наручиоца 

за врстом и количином услуга за време важења уговора. Услуге се реализују по 

јединичним ценама из понуде. За све услуге (пиће, храна и смештај) које нису 

специфициране у обрасцу структуре цена, примењиваће се цене из важећег ценовника 

Добављача на дан коришћења услуга. Уколико је било где споменут стандард, робни знак, 

патент, тип или произвођач, сматра се да је пропраћено речима „или одговарајуће“. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 

Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује 

и оверава печатом понуђач. 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

 

 

I 
Укупна вредност понуде 

као збир јединичних цена без ПДВ-а: 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а: 
 

III 
Укупна вредност понуде 

као збир јединичних цена са ПДВ-ом: 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- у колони 4. уписати понуђену цену по јединици мере у динарима без ПДВ-а,  

- у колони 5. уписати понуђену цену по јединици мере у динарима са  ПДВ-ом, 

- уписати  укупну цену без ПДВ-а, посебно исказан ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  
                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 50/21 – Партија 2 – Угоститељске услуге на територији МЗ 

Перућац, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

  

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019), 
привредни субјект ____________________________________________________________ 
(навести назив привредног субјекта), 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 привредни субјект и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 

Ако је поступак набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду тих трошкова 

у својој понуди.   

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ 

Партија 2 – Угоститељске услуге на територији МЗ Перућац  

  

 Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 

Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Зорка 

Радоичић (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа директор/предузетник _______________________, (у даљем тексту – Добављач), с 

друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац, на основу члана 27. став 1. тачак 1) Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 91/2019) и на основу позива за набавку услуга – Партија 2 – 

Угоститељске услуге на територији МЗ Перућац, набавка број 50/21 спровео поступак 

набавке по одлуци Наручиоца бр. 404-86-2/2021 од 14.09.2021. године; 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од _________ 2021. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број 

____________________ од _______________ изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  

услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка услуга – Партија 2 – Угоститељске услуге на територији МЗ 

Перућац у свему према понуди Добављача број _____________ од _________ 2021. године. 

 

Члан 2. 

 

 Добављач се обавезује да ће уговорене услуге пружати у складу са јединичним 

ценама које су исказане у Обрасцу структуре цена за предметну Партију. 

 Укупна  уговорена  вредност овог Уговора може износити највише до износа 

процењене вредности без ПДВ-а која за Партију број 2, износи _____________ динара без 

ПДВ-а, односно  ____________ динара са ПДВ-ом. 

 Ценe могу се мењати у складу са стопом раста потрошачких цена према 

објављеним подацима Републичког завода за статистику, а на писмени захтев Добављача. 

 Промена цена услуга врши се писменом сагласаношћу уговорних страна. 

  

Члан 3. 

 

 Добављач се обавезује да ће услуге вршити у договореним роковима и савесно, а у 

складу са захтевом и упутствима наручиоца, односно овлашћеног лица и да ће предузети 

све потребне радње у циљу испуњења уговорне обавезе.  

 Услуге ће се пружати у објектима Добављача, осим услуге кетеринга, а Добављач је 

дужан да услуге пружа сукцесивно, на основу захтева и динамике коју опредељује 

Наручилац, односно овлашћено лице Наручиоца. Наручилац задржава право да користи и 

услуге које нису наведене у Обрасцу структуре цена под условом да цене нису веће од 

цена у важећем ценовнику Добављача. Услуге се могу пружати највише до укупне 

уговорене вредности из члана 2. Уговора. 

 Сматра се да је услуга извршена адекватно када овлашћено лице наручиоца у месту 

извршења услуге то и потврди својим потписом. 

 

Члан 4. 

 

 Добављач солидарно одговара за сва лица која су у циљу испуњења уговора радила 

по његовом налогу. 

   Добављач сноси пуну одговорност за пружене услуге, односно за квалитет 

приликом пружања истих.  

Члан 5. 

 

 Наручилац се обавезује да ће цену пружених услуга платити у року до 45 

(четрдесетпет) дана од дана достављања фактуре од стране Добављача. 
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 Уз сваку фактуру Добављач доставља и спецификацију о пруженим услугама 

потписану од стране наручиоца или лица овлашћеног од стране наручиоца, што 

представља основ за плаћање уговорне цене. 

 

Члан 6. 

 

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Бајина Башта за 2021. годину и финансијским планом  за 2021. годину. 

Плаћање доспелих обавеза у 2022. години вршиће се до висине одобрених 

средстава за предметну намену, у складу са Одлуком о буџету за 2022. годину.  

За део евентуалне реализације Уговора који се односи на 2022. годину, реализација 

ће зависити од обезбеђења средстава  која ће се предвидети Одлуком о буџету за 2022. 

годину. 

 У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 

преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 

Члан 7. 

 

Уговор се закључује на oдређено време до 12 месеци, односно до испуњавања 

финансијске вредности Уговора, у зависности од тога који ће услов пре наступити. 

 

Члан 8. 

 

 Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без отказног рока,                

уколико се Добављач не буде придржавао одредби овог Уговора. 

 

Члан 9. 

 Саставни део овог Уговора чине: 

      - Понуда Добављача број _____________ од _________ 2021. године  

- Образац структуре цене.  
Члан 10. 

 

 Уговарачи се обавезују да ће све неспоразуме током реализације овог Уговора 

решавати договором, у супротном, у случају спора, надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 11. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) 

налазе код сваког уговарача. 

 

 Наручилац: 

 

 Добављач: 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе 

 

  

 


