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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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инвестиције и надзор 

___________________                                                   _______________________  
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 2 

 

Предмет набавке:   Позив за доставу понуда према члану 8. Закона о јавним 

набавкама БиХ, за услуге из  анекса II дио Б Закона о јавним набавкама –уговори 

на чију додјелу се примјењује посебан режим који се односе на угоститељске услуге. 

 

 

 

Општинска управа Општине Угљевик Вас позива да доставите понуду по посебном 

режиму за услуге из  анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. Процедура јавне набавке 

ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник 

БиХ“, број 39/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из  анекса II дио 

Б Закона („Сл.гласник БиХ“, број 104/14). 

 

 

1.Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке је набавка угоститељских услуга за протоколарне потребе и друге 

манифестације Наручиоца и то  
 

1.1.  услуге ресторана , послуживања храном и услуге послуживања пића и напитака : 

 
 

I  МЕНИ 
-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело (печеница,суви врат,пршута,кулен,чајна кобасица,бијели сир јаје,качкаваљ,кајмак ,урнебес  

салата,  проја и краставац) 200гр 

 -јагњеће печење 300 гр 

 -сезонска салата 200 гр 

 -десерт 

 -1/2 л вина,1/2 киселе воде (еквивалент-пиво и безалкохолна пића) 

 -погача 200 грама 

 

            

                              

  II   МЕНИ 
    -2 аперитива 

   -чорба или супа 

   -предјело(печеница,суви врат,пршута,кулен,чајна кобасица,бијели сир јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес, 

     салата, проја и краставац)200гр 

   -прасеће печење 300гр 

   -сезонска салата 200 гр 

   -десерт 

   -1/2 л вина,1/2 л киселе воде (еквивалент пиво и безалкохолна пића) 

   -погача 200 гр                   

                                            

 

    III  МЕНИ 
   -2 аперитива 

   -чорба или супа 

   -предјело(печеница,суви врат,пршута,кулен,чајна кобасица,бијели сир јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес 

салата,   проја и краставац)200гр 

 -роштиљ са прилогом 300 гр 

      -сезонска салата 200 гр 

      -десерт 

  -1/2 л вина,1/2 л кисела вода (еквивалент пиво и безалкохолна пића) 

  -погача 200 гр 
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 IV  МЕНИ   
  -2 аператива   

  -чорба или супа 

  -предјело(печеница,суви врат,пршута,кулен,чајна кобасица,бијели сир јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес 

салата, проја и краставац) 200гр 

  -карађорђева шницла са прилогом 

  -сезонска салата 200 гр 

  -десерт 

  -1/2 л вина,1/2 л киселе воде (еквивалент пиво и безалкохолна пића) 

 -погача 200 гр 

 

 

                                         

 V   МЕНИ 
  -2 аперитива 

  -чорба или супа 

  -предјело(печеница,суви врат,пршута,кулен,чајна кобасица бијели сир, јаје,качкаваљ,кајмак,проја  

   и краставац) 200гр 

  -кувано јело 

 -сезонска салата  200 гр 

 -десерт 

 -1/2 л вина ,1/2 л киселе воде (еквивалент пиво и безалкохолна пића) 

 -погача 200 гр 

 

 

 

  VI  МЕНИ 
-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело (печеница,суви врат,пршута,кулен чајна кобасица,бијели сир,јаје,качкаваљ,кајмак,проја и 

краставац) 

-риба са прилогом 

-сезонска салата 200 гр 

-десерт 

-1/2 л вина,1/2 л киселе воде (еквивалент пиво и безалкохолно пиће) 

-погача 200 гр. 

 

 

 

1.5.Рок извршења  угоститељских услуга је одмах или у року од три дана по пријему наруџбенице. 

Понуђач је дужан да се изјасни о року извршења услуга. 

 

1.6.Понуђач је дужан да се изјасни о року и начину плаћања. 

 

1.7.Понуђач је дужан да предметне услуге изведе квалитетно у складу са овом тендерском документацијом 

и правилима струке. 

 

1.8.Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена технички прихватљиве понуде. 

1.9.Предметне услуге ће се пружати по указаној потреби наручиоца а у периоду од једне године, 

рачунајући од дана потписа уговора. 

 

1.10. Дужина важења понуде мора бити минимално 60  (шездесет ) дана. 

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења понуде онај који 

је наведен у тендерској документацији.  

У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, уговорни 

орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона. 

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. 

Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се 

његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.  
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2. Додјела уговора :  

Уговор ће се додијелити  понуђачу који достави технички прихватљиву понуду на основу критерија 

најниже цијене и то на следећи начин : 

- један уговор максималне вриједности до 30.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а. 

 

 

3.Припрема понуде :  
Понуда мора садржавати следеће документе :  

 

 

2.1.Писмо понуде на мемоморандуму понуђача које ће садржавати : укупан износ понуде без ПДВ-а по 

ставкама, укупан износ ПДВ-а, и укупан износ понуде са урачунатим ПДВ-ом, рок испоруке, начин и 

услови плаћања,  

2.2.Образац за достављање понуде попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу 1 овог позива,  

2.3.Образац за цијену понуде, попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу 2 овог позива, 

2.4.Доказ регистрације у одговарајућим професионалним или другом регистру или посебна изјава/потврда 

надлежног тијела којим се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност која је у вези 

предметне набавке. 

2.5.Овјерен и потписан важећи цјеновник пића и напитака. 

 

Понуду доставити на следећу адресу : Општинска управа Општине Угљевик, Трг Драже Михајловића, број 

1. пријемна канцеларија. 

 

Крајњи рок за пријем понуда је 27.05.2016. године до 14. сати. 

 

Контакт особа је : Гордана Вујевић 

Тел. 055/ 773-770 

Факс: 055/ 773-336 
e-mail: javnenabavke2012@hotmail.com. 

 
 
 
Прилог : 
-Анекс 1 : Образац за достављање понуде 
-Анекс 2 : Образац за цијену понуде  
-Анекс 3 : Нацрт уговора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke2012@hotmail.com
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Анекс 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  

 

 
Број набавке:……………………… 

 

Предмет набавке : Угоститељске услуге 

 

УГОВОРНИ ОРГАН : Општинска управа Општине Угљевик 

Адреса уговорног органа : Трг Драже Михајловића, број 1. 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача) и Адреса понуђача 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

E-mail  

 

 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Вашој веб страници, 

достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ....................... 

....овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или 

ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку 

услуга у складу с условима утврђеним тендерском документацијом, критеријима и 

утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
1
                                                                     

 

 

3. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у 

случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима) 

рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до (……… /……… /………….) 

(датум). 

     

4. Начин и рок плаћања      
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља 

понуђача:[....…………………………] 

Потпис овлаштене особе: […………………………………………………………] 

 

Мјесто и датум: […………………………………….………….] 

 

 

Печат предузећа: 

 

Уз понуду је достављено следеће :  

(попис достављених докумената и анекса са називом истих) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анекс 2                                                
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – Услуге 

 

Назив добављача _____________________ 

Понуда бр. __________________________ 

 

РБ 
 

Опис позиције робе и  услуге 

Јед. 

мјере 

Јед.цијена 

без ПДВ-

а 

Попуст Укупна цијена са 

попустом без 

ПДВ-а 

1 

Услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

      

 I  МЕНИ 

-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело(печеница,суви 

врат,пршута,кулен,чајна 

кобасица,бијели сир 

јаје,качкаваљ,кајмак 

,урнебес,проја и краставац) 200гр 

-јагњеће печење 300 гр 

-сезонска салата 200 гр 

-десерт 

-1/2 л вина,1/2 киселе воде 

(еквивалент-пиво и безалкохолна 

пића) 

-погача 200 грама 

 

ком 

  

 

2 

услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

                              

        II   МЕНИ 

-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело(печеница,суви 

врат,пршута,кулен,чајна 

кобасица,бијели сир 

јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес,проја 

и краставац)200гр 

-прасеће печење 300гр 

-сезонска салата 200 гр 

-десерт 

-1/2 л вина,1/2 л киселе воде 

(еквивалент пиво и безалкохолна 

пића) 

-погача 200 гр 

 

ком 
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3 

услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

    III  МЕНИ 

-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело(печеница,суви 

врат,пршута,кулен,чајна 

кобасица,бијели сир 

јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес,проја 

и краставац)200гр 

-роштиљ са прилогом 300 гр 

    -сезонска салата 200 гр 

    -десерт 

-1/2 л вина,1/2 л кисела вода 

(еквивалент пиво и безалкохолна 

пића) 

-погача 200 гр 

 

ком 

  

 

4 

услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

IV  МЕНИ 

-2 аператива   

  -чорба или супа 

  -предјело(печеница,суви 

врат,пршута,кулен,чајна 

кобасица,бијели сир 

јаје,качкаваљ,кајмак,урнебес,проја 

и краставац) 200гр 

  -карађорђева шницла са 

прилогом 

  -сезонска салата 200 гр 

  -десерт 

  -1/2 л вина,1/2 л киселе воде 

(еквивалент пиво и безалкохолна 

пића) 

 -погача 200 гр 

ком 

  

 

5 

услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

     V   МЕНИ 

-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело(печеница,суви 

врат,пршута,кулен,чајна кобасица 

бијели сир, 

јаје,качкаваљ,кајмак,проја и 

краставац) 200гр 

-кувано јело 

-сезонска салата  200 гр 

ком 
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-десерт 

-1/2 л вина ,1/2 л киселе воде 

(еквивалент пиво и безалкохолна 

пића) 

-погача 200 гр 

 

6 

услуге ресторана ,послуживања 

храном и услуге послуживања 

пића и напитака 

          

      VI  МЕНИ 
-2 аперитива 

-чорба или супа 

-предјело (печеница,суви 

врат,пршута,кулен чајна 

кобасица,бијели 

сир,јаје,качкаваљ,кајмак,проја и 

краставац) 

-риба са прилогом 

-сезонска салата 200 гр 

-десерт 

-1/2 л вина,1/2 л киселе воде 

(еквивалент пиво и безалкохолно 

пиће) 

-погача 200 гр 

 

ком 
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услуге ресторана ,послуживања пића и 

напитака према тренутној наруџби а у 

складу са цјеновником који је саставни 

дио понуде 

 

- 
  

- 

 

                                                                         

 

  Потпис добављача __________________________ 

 

 

 

Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 

у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 

са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.                                                                                              
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НАЦРТ                                                                 

 

УГОВОР 

О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА 

 

 

Закључен између: 

 

Уговорног органа: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

Трг Драже Михајловића бр.1, 76 300 Угљевик 

ИБ 4400458050000 

Телефон: 055/773-021, факс:055/772-336 

Кога заступа Начелник општине, Василије Перић, дипл.ецц. 

(у даљем тексту: Уговорни орган) 

 

И Извршиоца, пружаоца услуга: 

______________________________________________ 

Са сједиштем у 

______________________,улица________________________________________. 

ИД број___________________________ ПДВ број:__________________________. 

Телефон:__________________________факс:_______________________________. 

Кога заступа______________________________________________ 

(у дањем тексту: Извршиоца ). 

 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је пружање угоститељских услуга за потребе наручиоца за период од 

једне године рачунајући од дана  закључења уговора. 

Извршилац се обавезује да наручиоцу стави на располагање одговарајуће капацитете у 

свом објекту и да за рачун наручиоца пружи угоститељске услуге у свему према понуди. 

 

Члан 2. 

Извршилац се обавезује да пружа услуге према понуди коју је дао наручиоцу,у 

супротном наручилац може раскинути уговор. 

 

Члан 3. 

Извршилац услуга ће пружати услуге у свом објекту,својим персоналом,користећи свој 

инвентар стручно и према понуди. 

 

Члан 4. 

Извршилац се обавезује да у изузетним случајевима врши угоститељске услуге у објекту 

наручиоца својим персоналом,својим инвентаром стручно и професионално. 

Наручилац се у оваквим случајевима обавезује да у коректном временском периоду 

обавијести извршиоца за ову врсту услуге и за који број званица се организује. 

Наручилац и извршилац ће у  случају манифестација које подразумјевају присуство већег 

броја званица (преко 20)  договарати количину и врсту угоститељске услуге али који 

подразумева  садржај у складу са менијем прецизираним у образцу за цијене. Извршилац 
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ће у овим случајевима фактурисати извршиоцу услуге хране према наведеним цијенама у 

понуди за меније, а пића и напитака у складу са важећим цјеновником. 

 

Члан 5. 

Извршилац је дужан писмено обавештавати наручиоца о свакој промјени цена,али тек 

кад прође рок од 60 дана у којем важи дата понуда.  

 

Члан 6. 

Наручилац ће вршити уплату по испостављеним фактурама извршиоца посла у року од 

60 дана од дана пријема фактуре. 

     

Члан 7. 

За све што није регулисано уговором,уговорне стране ће регулисати договором и 

применом одредби Закона о облигационим односима. 

 

 

Члан 8. 

Уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка,по 2 се налазе код сваке уговорне стране. 

 

Члан 9. 

У случају спора је надлежан суд у Бијељини. 

 

 

 

 

      

   ИЗВРШИЛАЦ                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                     ОПШТИНА УГЉЕВИК 

 

 ____________________                                                           _______________________ 

 

 

 

                                                                                          Број: 

                                                                                          Датум, 
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