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НАРУЧИЛАЦ: ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ 
АДРЕСА: Футошка 121, 21000 Нови Сад 
БРОЈ: 01- 1491/2 
ДАТУМ: 12.10.2021. 

 
П О З И В  

 
за достављање понуда за услугу  „Репрезентација ван установе – услуге   

ресторана“ 
 

НА-44/2021 
  
 

У складу са Планом набавки Института за јавно здравље Војводине за 2021. 
годину, на које се не примењује Закон о јавним набавкама  позивамо Вас да доставите 
понуду за  набавку услуга, „Репрезентација ван установе – услуге ресторана“ која 
обухвата услуживање хране и пића у ресторану. 

 
 Предметне услуге се налазе на позицији 2.12, у Плану набавки Института за јавно 
здравље Војводине за 2021. годину  а у Финансијском плану на позицији – конто 
42371101. 
 
Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити 
све податке у обрасцу.  

 
Набавка није обликована по партијама.  
 
Услуге ће се извршавати према захтевима наручиоца. 
 
Критеријум за оцену и рангирање понуда: најнижа понуђена цена 
 
Услови плаћања: до 30 дана од дана приспећа исправне фактуре, регистроване у 
Централном регистру фактура.  

 
Рок за достављање понуда: 20.10.2021. године до 12:00 часова. 
 
Начин достављања понуда: Понуде  са припадајућом документацијом се достављају 
на један од следећих начина, путем:  
 

- Поште, на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21 000 
Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку услуга 
„Репрезентација ван установе –услуге ресторана“  
  

- Лично, на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21 000 
Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку услуга 
„Репрезентација ван установе –услуге ресторана“ 

 
- Електронским путем на e-mail адресу: jelena.jovanovic@izjzv.org.rs  

         
Особа за контакт: Јелена Јовановић, e-mail: јelena.jovanovic@izjzv.org.rs, телефон: 021/ 
4897 892 
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У прилогу овог позива достављамо вам: 

1. Техничку спецификацију предмета набавке 
2. Образац понуде који је потребно попунити, потписати и оверити печатом 
3. Модел уговора  

 
 
 
1.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
Услуге репрезентације обухватају припремање и сервирање свеже хране и пића које се 
састоје од: предјела, супе или чорбе, главног јела, салате, десерта (у једној од доле 
наведених варијанти), као и пића по захтеву наручиоца. 
 

Ред. 
број 

Опис (назив) набавке (ставке) 
Јединица 

мере 
Количина 

 
Предјело: 
 

  

1.  Рибља паштета порција 1 

2.  Плата сирева порција 1 

3.  Војвођанска закуска порција 1 

 Супе и чорбе:   

4.  Домаћа супа са резанцима порција 1 

5.  Јагњећа чорба порција 1 

6.  Парадјз чорба порција 1 

 Главно јело - рибљи специјалитети:   

7.  Пастрмка са жара порција 1 

8.  
Димљени шаран 
 

порција 1 

9.  Сом са жара порција 1 

10.  Рибљи паприкаш без костију порција 1 

11.  Рибљи перкелт порција 1 

 Главно јело - специјалитети од меса:   

12.  Карађорђева шницла  порција 1 

13.  Пилећи филе на жару порција 1 

14.  Димљени свињски филе порција 1 

15.  Ћуретина са млинцима порција 1 

16.  Бифтек на жару порција 1 

17.  Мешано месо порција 1 

 Салате:   

18.  Српска салата, порција 1 

19.  Шопска салата, порција 1 

20.  Салата башта, порција 1 

21.  Печена паприка порција 1 

 Десерти:   

22.  Штрудла са маком порција 1 

23.  Пите разне порција 1 

24.  Чоколадни колач порција 1 

 Пића:    

25.  Домаћа кафа комад 1 

26.  Еспресо комад 1 

27.  Еспресо са млеком комад 1 

28.  Еспресо са шлагом комад 1 
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29.  Капућино комад 1 

30.  Нес кафа са млеком комад 1 

31.  Нес кафа са шлагом комад 1 

32.  Чај комад 1 

33.  Негазирана вода 0,33 л комад 1 

34.  Газирана вода 0,33 л комад 1 

35.  Негазирана вода 1 л комад 1 

36.  Газирана вода 1 л комад 1 

37.  Кока-Кола 0,25 л комад 1 

38.  Швепс “Bitter Lemon” 0,25 л комад 1 

39.  Швепс “Tonic” 0,25 л комад 1 

40.  Кокта 0,25 л комад 1 

41.  Ледени чај 0,2 л комад 1 

42.  Лимунада 0,3 л комад 1 

43.  Цеђена наранџа 0,2 л комад 1 

44.  Цедевита  комад 1 

45.  Боровница 0,2 л комад 1 

46.  Бресква 0,2 л комад 1 

47.  Поморанџа 0,2 л комад 1 

48.  Јагода 0,2 л комад 1 

49.  Јабука 0,2 л комад 1 

50.  Точено пиво 0,5 л комад 1 

51.  Никшићко тамно 0,33 л комад 1 

52.  Бавариа 0,25 л комад 1 

53.  Вина – црна, бела, розе од 1л комад 1 

54.  Ракија (дуња, кајсија, виљамовка , шљива Barrique) - 0,05 л комад 1 

55.  Вињак 0,03 л комад 1 

56.  Вермут 0,05 л комад 1 

57.  Пелинковац 0,03 л комад 1 

58.  Виски  “Chivas Regal” 0,03л комад 1 

59.  Виски “Jack Daniels” 0,03 л комад 1 

60.  Виски („Johnnie Walker”, “Ballantines” 0.03 л комад 1 

61.  Smirnoff 0,03 л комад 1 

62.  Campari 0,03 л комад 1 

 
Услуге ће се извршавати према захтевима наручиоца. 
 
Изабрани Пружалац услуге је у обавези да извршава услуге у складу са понудом, које 
квалитативно одговарају захтеваним условима из документације. 
 
 
Наручилац задржава право да после закљученог уговора ој набавци, приликом 
избора менија, сам бира варијанту менија чија укупна цена мора да одговара цени 
датој у обрасцу понуде ове јавне набавке. 
 
 
 У спецификацији су наведене оквирне количине и врсте хране и пића, које не обавезују 
Наручиоца.  
Oбзиром на то да се ради о набавци услуга ресторана, чију је разноликост 
немогуће прецизно предвидети на годишњем нивоу, наручилац задржава право 
да користи и услуге ресторана које нису наведене у спецификацији. Односно,  
Наручилац може изабрати производе из  менија који нису наведени у Понуди са 
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спецификацијом, а по условима из исте и по ценама важећег Ценовника Пружаоца 
услуге 
 
 
Имајући у виду да се обим ових услуга не може прецизно утврдити на годишњем нивоу, 
наручилац је унапред одредио вредност уговора (процењена вредност јавне набавке) 
 
Напомена: Понуђене услуге које не поседују захтеване карактеристике и квалитет, 
сматраће се неодговарајућим.  
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2.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ број ________од_________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

Е-МАИЛ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА 
КОНТАКТ 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 
У складу са горе наведеном спецификацијом, нудимо вам: 

Ред. 

број 

Опис (назив) набавке 

(ставке) 

Јединица 

мере 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

`` 
Предјело: 
 

  
  

1.  Рибља паштета порција 1   

2.  Плата сирева порција 1   

3.  Војвођанска закуска порција 1   

 Супе и чорбе:     

4.  Домаћа супа са резанцима порција 1   

5.  Јагњећа чорба порција 1   

6.  Парадјз чорба порција 1   

 
Главно јело - рибљи 
специјалитети: 

  
  

7.  Пастрмка са жара порција 1   

8.  
Димљени шаран 
 

порција 1 
  

9.  Сом са жара порција 1   

10.  Рибљи паприкаш без костију порција 1   

11.  Рибљи перкелт порција 1   

 
Главно јело - специјалитети 
од меса: 

  
  

12.  Карађорђева шницла  порција 1   

13.  Пилећи филе на жару порција 1   

14.  Димљени свињски филе порција 1   
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15.  Ћуретина са млинцима порција 1   

16.  Бифтек на жару порција 1   

17.  Мешано месо порција 1   

 Салате:     

18.  Српска салата, порција 1   

19.  Шопска салата, порција 1   

20.  Салата башта, порција 1   

21.  Печена паприка порција 1   

 Десерти:     

22.  Штрудла са маком порција 1   

23.  Пите разне порција 1   

24.  Чоколадни колач порција 1   

 Пића:      

25.  Домаћа кафа комад 1   

26.  Еспресо комад 1   

27.  Еспресо са млеком комад 1   

28.  Еспресо са шлагом комад 1   

29.  Капућино комад 1   

30.  Нес кафа са млеком комад 1   

31.  Нес кафа са шлагом комад 1   

32.  Чај комад 1   

33.  Негазирана вода 0,33 л комад 1   

34.  Газирана вода 0,33 л комад 1   

35.  Негазирана вода 1 л комад 1   

36.  Газирана вода 1 л комад 1   

37.  Кока-Кола 0,25 л комад 1   

38.  Швепс “Bitter Lemon” 0,25 л комад 1   

39.  Швепс “Tonic” 0,25 л комад 1   

40.  Кокта 0,25 л комад 1   

41.  Ледени чај 0,2 л комад 1   

42.  Лимунада 0,3 л комад 1   

43.  Цеђена наранџа 0,2 л комад 1   

44.  Цедевита  комад 1   

45.  Боровница 0,2 л комад 1   

46.  Бресква 0,2 л комад 1   

47.  Поморанџа 0,2 л комад 1   

48.  Јагода 0,2 л комад 1   

49.  Јабука 0,2 л комад 1   

50.  Точено пиво 0,5 л комад 1   

51.  Никшићко тамно 0,33 л комад 1   

52.  Бавариа 0,25 л комад 1   

53.  Вина – црна, бела, розе од 1л комад 1   

54.  
Ракија (дуња, кајсија, 
виљамовка , шљива Barrique) - 
0,05 л 

комад 1 

  

55.  Вињак 0,03 л комад 1   

56.  Вермут 0,05 л комад 1   

57.  Пелинковац 0,03 л комад 1   

58.  Виски  “Chivas Regal” 0,03л комад 1   

59.  Виски “Jack Daniels” 0,03 л комад 1   

60.  
Виски („Johnnie Walker”, 
“Ballantines” 0.03 л 

комад 1 
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61.  Smirnoff 0,03 л комад 1   

62.  Campari 0,03 л комад 1   

 
Укупна понуђена цена 

                                                    динара без ПДВ-а 

                                                              динара ПДВ 

                                                    динара са ПДВ-ом 

 
Пружалац услуга мора располагати неопходним капацитетом од минимум два 
климатизована ресторана на територији Града Новог Сада, удаљена максимално 
5 км од седишта Наручиоца са могућношћу смештаја  минимално 100 особа по 
једном ресторану 
 
Адреса првог ресторана:_________________________________ 
 
Адреса другог ресторана:________________________________ 
 
Рок важности понуде _______ дана од дана отварања понуда. 
 
Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуде. 
 
Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде 
Наводимо да смо проучили документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и 
обавезе из наведених докумената.  
 

Понуђач 
МП. 

 
 
Понуду сачинио:________________ 
 
Датум:________________                                                 
 
Одговорно лице:________________ 
 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени 
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3. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, 
матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код 
Управе за трезор – Филијала Нови Сад,  кога заступа в.д.  директора проф. др Владимир 
Петровић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

___________________________________ са седиштем/адресом у ____________,  
__________________________, кога заступа ________________________ (у даљем 
тексту: Пружалац услуге), рачун број: ________________________ код 
_______________, матични број: ____________________ ПИБ: __________________,  
 
закључили су дана ______.2021. године  
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА 
„Репрезентација ван установе – услуге   ресторана“ 

 
                                                             НА – 44/2021 

  
 

Члан  1. 
Уговорне стране констатују: 

 
Предмет уговора је пружање услуга, „Репрезентација ван установе – услуге   ресторана“, 
које обухватају услуживање хране и пића у ресторану, а које су дефинисанe и описанe 
Техничком спецификацијом, односно у Понуди бр._________ 
 од _______        године која је саставни и обавезујући део овог уговора (у даљем тексту: 
Понуда Пружаоца услуге) 
 
Пружаоц услуге се обавезује да ће услуге у складу са захтевом из претходног става  
извршити по прихваћеној цени у року наведеном у понуди. 
 
Предметне услуге извршаваће се у просторијама Пружаоца услуге, према динамици 
утврђеној спрам реалних потреба Наручиоца. 
 
 

Члан 2. 
 

 Предмет Уговора је извршење услуга „Репрезентација ван установе - – услуге 
ресторана“, које обухватају услуживање хране и пића у ресторану, сагласно 
спецификацији из понуде број: __________ од  ___________(у даљем тексту: Понуда), 
са ценом која је саставни део. 
 
Извршавање услуга које су предмет овог уговора обављаће се у складу са потребама 
Наручиоца, а према Техничкој спецификацији из документације. 
 
Пружалац услуга се обавезује да ће услуге у складу са захтевом из претходног става  
извршавати у захтеваном року. 
. 
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Члан 3. 

 
Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из документације износи 
________________ динара без ПДВ-а, односно ________________динара са ПДВ-ом, а 
уговор се закључује на износ процењене вредности од ________________ динара без 
ПДВ-а. 
Појединачне цене услуга које су предмет овог уговора непроменљиве су у периоду 
важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на 
формирање цена предметних услуга. 
 
Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта 
Наручиоца.   
 
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања рачуна за извршене 
услуге. 

 
  

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Пружаоца услуге, по цени из 
понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора. 

 
У случају прекорачења рока из члана 3. став 3. овог Уговора, Наручилац дугује Пружаоцу 
услуге и износ законске затезне камате. 
 
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и врста хране и пића 
наведених у Табели „Техничке спецификације“, али тако да укупна плаћања не прелазе 
уговорени износ у периоду важења уговора. 
 
Уколико током реализације уговора Наручилац искаже објективне потребе за врстом 
хране и пића који нису наведени у Понуди са спецификацијом, Пружалац услуга је у 
обавези да обезбеди захтеване услуге под условима из понуде и по ценама важећег 
Ценовника пружаоца услуге. Њихова цена не сме бити већа од упоредиве тржишне 

цене, нити већа од продајне цене по којима их Пружалац услуге извршава и другим 
клијентима. 
 

Члан 5. 
 

Пружалац услуге се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са 
законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под 
условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких 
карактеристика и других услова из Конкурсне документације. 
 
Ако извршене услуге не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној 
документацији и прихваћеној Понуди, Пружалац услуге одговара по законским 
одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.  
 
За свако непридржавање обавеза из прихваћене понуде, од стране Пружаоца услуге, 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора. 
 
Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 3. овог члана, као и других 
разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Пружаоцу услуге у писменој форми. 
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Члан 6. 
 

Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених услуга и преузима све законске 
обавезе које се односе на отклањање последица које настану извршењем услуга 
неодговарајућег квалитета.  

Члан 7. 
 

Ако због закашњења са уговореним извршењем од стране Пружаоца услуге, Наручилац 
претрпи штету, Наручилац може захтевати накнаду штете до пуног износа претрпљене 
штете.  
 
Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед 
раскида Уговора, уколико је добављач одговоран за раскид Уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне да се обим предмета набавке може повећати у складу са 
средствима опредељеним у финансијском плану Наручиоца. 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.  
 
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду решени споразумно, 
уговара се надлежност суда у Новом Саду. 

 
 

Члан 9. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна. 
 
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године, односно до испуњења уговорних 
обавеза. 
 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до 
износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка 
задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Пружалац услуге. 
 

 
 
                За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:                                                За НАРУЧИОЦА: 
   
         
         __________________________                                 _____________________________     
                                                              Проф. др Владимир Петровић 
 
 

 


