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На основу члана 5. и 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 91/2019) и Налога  за спровођење поступка набавке I Брoј: 404-26-1/2022  од 01.03.2022. 

године, лице за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                                      П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку услуге -  Исхрана у ресторану за потребе Општинске 

управе општине Сокобања  

 

Овај позив упућује се непосредно привредним субјектима и објављује на интернет страни 

наручиоца. 

Предмет набавке је набавка услуга  исхране у ресторану. 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор 

који ће важити до уговорене вредности односно најдуже до 31.12.2022. године. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију која је саставни део овог позива као и да наведе 

остале податке који су саставни део спецификације (место извршења услуге и податке о 

понуђачу). 

 

Наручилац ће код понуђача користити уговорене услуге сукцесивно у току године сходно 

својим потребама. Привредни субјект је дужан да пружи услугу одмах по захтеву Наручиоца. 

 

Објекат у коме ће се пружати угоститељска услуга мора бити лоциран у насељу Сокобања,  

на удаљености не више од 3 км од зграде општине Сокобања, климатизован, са грејањем,  

терасом и радити целе године.  

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има. 

У понуди се исказује јединична цена, цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати привредни субјект применом критеријума цена без ПДВ“.  

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

Плаћање за извршену услуге извршиће се уплатом на рачун привредног субјекта у року од 

максимално 45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован и достављен 

заједно са спецификацијом извршених услуга, коју потписује корисник услуге Наручиоца и 

понуђач. 

Привредни субјекти  достављају понуде до 04.02.2022 године до 13,00 часова  факсом на број 

018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца 

улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за исхрану у 

ресторану. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће 

бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

Привредни субјект  је у потпуности одговоран за квалитет и исправност припремљене и 

послужене хране и пића, па се Наручилац  не може сматрати одговорним за било какву 

евентуалну нерегуларност. 

Услуга се мора извршавати квалитетно у складу са прописима и стандардима који важе у 

угоститељству. 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена  потписом овлашћеног лица понуђача.  

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће обезбедити лице.  

 

Саставни део овог позива је спецификација - угоститељске услуге. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 01.03.2022. године 

    

IV Брoј: 404-26-2/2022 

                                                                                Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈA УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 

Р.БР ПРОИЗВОД КОЛ. 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

КОЛИЧИНА х 

ЦЕНА (БЕЗ 

ПДВ-А) 

КОЛИЧИНА 

х ЦЕНА (СА 

ПДВ-ОМ) 

1 
Вињак 0,05 лит (Рубин 

или еквивалент) 3                     

2 Лозова ракија 0,05 лит. 5    

3 Дуња 0,05 лит. 10                                         

4 
Виски (Балантајнс или 

екв.) 0,03 лит. 
4    

5 
Пелинковац (Горки лист 

или еквивалент) 0,05 лит 12   .  

6 Водка 0,03 лит 5                                                 

7 Виљамовка 0,05  лит 10    

8 Вермут 0,03 лит 3    

  ПРЕДЈЕЛА                                     

9 Сир 150 гр 10                                          

10 Кајмак 150г 15    

11 Качкаваљ 150 гр 10                   

12 
Пршута 100 гр свињска       

15  .   

13 Урнебес салата 150г 15                   

14 Пита парче 40                    

15 
Поховани качкаваљ 150 

гр 
10    

16 

Телећа, јунећа, пилећа 

чорба тањир 3    

17 Супа тањир 20    

  СОКОВИ  И КАФЕ                                                                      

 

18 

Кока кола 0,25 лит.или 

еквивалент 
25    

19 
Битерлемон 0,25 или 

еквивалент 
10    

20 
Фанта 0,25 лит.или 

еквивалент 
10                   

21 
Спрајт 0,25 лит.или 

еквивалент 
5   .  

22 

Шумско воће Некст или 

одговарајуће 0,2 лит 5                              

23 

Вишња Некст или 

одговарајуће 0,2 лит 5  .  
                          

.  
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24 
Јагода Некст или 

одговарајуће 0,2 лит 
5                     .   

25 
Јабука Некст или 

одговарајуће 0,2 лит 10  .   

26 
Бреска Некст или 

одговарајуће 0,2 лит 10     

27 

Наранџа Некст или 

одговарајуће 0,2 

литЛимунaдa 0,3  
20    

28 
Књаз Милош или 

одговарајуће литар 
3    

29 
Књаз Милош или 

одговарајуће 0,25 лит 10   .  

30 
Роса или одговарајуће 

0,33 лит 15  .   

31 Кафа турска 10                     .   

32 Espresso кафа  10    

33 Espresso кафа са млеком 10                                          

34 
Чај - нана, камилица, 

зелени 
3                                                 

  ВИНА И ПИВА                                                                  

35 Бело вино стоно 1/1 лит  2                          

36 
Јелен пиво или 

одговарајуће 0,33 лит 10    

37 
Јелен пиво или 

одговарајуће 0,5 лит  
5    

38 
Црно вино стоно 

(Вранац или екв.) 1/1 лит 2    

39 

Бутељно вино 0,75 

(квалитетно са 

географским пореклом) 
3    

40 
Розе Тиквеш или 

одговарајуће 1/1 литар          1    

41 
Розе црвено Тиквеш или 

одговарајуће 0,75 литра 2                    

  ГЛАВНА ЈЕЛА       

42 
 Свињски ражњићи 300 

гр 
5    

43 Пилећи ражњићи 400 ГР 10  .                         

44 Пљескавица 300 гр 15                   

45 Ћевапи 300 гр 20                        

46 
Бела вешалица 400 гр. 

10    
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47 
Пуњена вешалица 400 

гр. 
5  .   

48 
Пилећи батак на жару 

300 гр. 
5                   

49 Суви вратна жари 400 гр. 15    

  
ЈЕЛА ПО 

НАРУЏБИНИ 
      

50 
Карађорђева шницла 350 

гр. 
5    

51 
Натур шницла 300 гр. 

10    

52 Пастрмка 300 гр. 10                          

53 
Филет сома на жару 400 

гр. 
10                   

54 
Специјалитети од 

дивљач 300 гр. 
10    

55 Мућкалица 300г 3  .   

56 
Пилетина са прилогом 

300 гр. 
10                 .   

57 Помфрит 200 гр. 10    

  
САЛАТЕ 

                               
 

  

58 Шопска салата 300 гр. 20    

59 Купус салата 250 гр. 20    

60 Парадајз салата 250 гр. 20    

61 Краставац салата 250 гр. 10    

62 Печена паприка у уљу 10    

63 Кисели купус 300 г 10    

64 Лепиње 100    

  ПОСЛАСТИЦЕ      

65 Палачинке 2 ком. 10    

66 Сладолед 1 куг. 20    

67 Парче торе   10    

УКУПНО   

 

Наручилац задржава право преузимање мањих или већих количина добара наведених у    

спецификацији у зависности од конкретних потреба а  оквиру уговорене цене.  

      

Место извршења услуге је у Сoкобањи у улици ______________ број____________.  

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 


