
  

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 
ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ПОВОДОМ 
ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И ДАНА ОПШТИНЕ 

ШЕКОВИЋИ – ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА 
 

a) Назив уговорног органа:  
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 
 

b) Опис предмета набавке и техничке спецификације: 
Пружање угоститељских услуга поводом обиљежавања крсне славе и Дана 

општине Шековићи - Велика Госпојина. 
 Угоститељска услуга ће се састојати у обезбјеђењу мјеста за свечани ручак и 
ломљење славског колача за 150 гостију и то на дан 28.08.2016. године са почетком у 
13:00 часова. 
 Тачне количине и врсте потребних услуга, односно конзумациона понуда дата 
је у Обрасцу за цијене и достављање понуде – Анексу 1 овог позива, на основу кога 
ћете дати приједлог цијене за наведену јавну набавку. 
 

c) Период на који се закључује уговор: 
28.08.2016. године.  
 

d) Критеријум за избор понуде у складу са чланом 64. Закона: 
ПОНУДОМ СЕ СМАТРА УРЕДНО ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНЕ И 
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - АНЕКС 1 ОВОГ ПОЗИВА.  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА ЈЕ НАЈНИЖА ЦИЈЕНА 
ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ПОНУДЕ.  
 

e) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 
ДА СУ РЕГИСТРОВАНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕСКИХ УСЛУГА У 
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА У ШЕКОВИЋИМА, ОДНОСНО 
УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И УСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ И ПИЋА.   
ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ: 
- фотокопија Рјешења о регистрацији/Рјешења о одобрењу за рад, 
- фотокопија Потврде о регистрацији (идентификационог броја – ЈИБ-а) 
 

f) Период важења понуде: 
До 28.08.2016. године.  
 

g) Начин достављања понуде:  
ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ ЛИЧНО НА ПИСАРНИЦУ ОПШТИНЕ 
ШЕКОВИЋИ.  
 

h) Адреса на коју се понуда доставља: 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 
ЈОСИПА КОВАЧЕВИШЋА б.б. 
75 450 ШЕКОВИЋИ 

 



  

i) Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене 
услуге или на период који не може бити дужи од три године:  
ЈЕДНОКРАТНО ИЗВРШЕЊЕ ОДРЕЂЕНЕ УСЛУГЕ.  
 

j) Крајњи рок за достављање понуда (датум, мјесто и вријеме):  
01.08.2016. године ДО 12:00 ЧАСОВА 

 
k) Остале информације: 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ ФОРМИРАЋЕ КОМИСИЈУ КОЈА ЋЕ ПО 
ПРИЈЕМУ СВАКЕ ПОНУДЕ ИСТУ ЕВАЛУИРАТИ И ПРЕДЛОЖИТИ 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ИЛИ ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ, ЗАВИСНО ОД 
КВАЛИТЕТА ПРИСПЈЕЛЕ ПОНУДЕ И РАСПОЛОЖИВОСТИ 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.  

 
l) Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште:  

Родољуб Челић 
056/654-613 
nabavke.opst@gmail.com 

 
 
Број: 04/3-404-51-2/16       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
Датум: 25.07.2016. године      ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И 
        ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
         Мијомир Шивчић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabavke.opst@gmail.com


  

АНЕКС 1 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
за пружање угоститељских услуга поводом обиљежавања крсне славе и Дана 

општине Шековићи - Велика Госпојина 
 
 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 
Понуда број: __________________ 
 
1.1. Угоститељска услуга обухвата ручак и то: 

 
- Хладно предјело 150 g,  
- Гулаш - порција,  
- Главно јело – печење (прасетина и јагњетина) 400 g,  
- Мијешана сезонска салата, 
- Воћни десерт,  
- Услуживање гостију алкохолним и безалкохолним пићима и напицима у 

неограниченим количинама.  
 

Обрачун по госту                  150 x _________ = ___________ KM 
 

 
_________________________________________________________________ 

   УКУПНО:             ___________ KM 
   ПДВ:           ___________ KM  

  СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом:   ____     KM 
 
 
-Плаћање ће се вршити трезорски жирално, и то на један од слиједећих начина: 

1. аванс у износу од ______ % (дозвољено је авансно плаћање до 30%), а 
остатак у року од 15 дана од дана испоствљања фактуре одобрене од стране 
уговорног органа, или 

2. у року од ________ дана од дана испоствљања фактуре одобрене од 
стране уговорног органа (рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана од дана 
испоствљања фактуре).  
 
- Рок важења понуде је до 28.08.2016. године. 
 
- Изјављујемо да ће предметна угоститељска услуга бити пружена дана 28.08.2016. 
године са почетком у 13:00 часова, те да ће горе наведена храна и пиће одговарати 
свим предвиђеним стандардима и прописима за дату област,  уз врло 
професионалан однос са гостима.  
 
 
Име и презиме одговорног лица: ______________________ 
 
Понуђач (потпис): _____________________   

M.П. 


