
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Кнегиње Љубице број 10 

Набавка: Н 9/2021 

 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА 

 
 

 

 

Подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име и презиме одговорног лица: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

Телефон понуђача: 

 

 

Текући рачун понуђача и назив 

банке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1121 од 17. септембра 2021. године 

за достављање понуде за набавку услуга ресторана за потребе Факултета уметности у Нишу, 

доставља се следећа 

 
 

П О Н У Д А 

број________________од_________2021. године 

 

ОКВИРНИ МЕНИ Количина Цена без ПДВ-а за дату 

количину 

Српска салата 200 гр.  
Моравска салата 200 гр.  
Шопска салата 200 гр.  
Парадајз 200 гр.  
Краставац 200 гр.  
Печена паприка у уљу комад  
Печена љута паприка у уљу комад  
Свежи купус 200 гр.  
Кисели купус 200 гр.  
Туршија 200 гр.  
Љутеница 200 гр.  
Урнебес 200 гр.  
Крављи сир 200 гр.  
Качкаваљ 200 гр.  
Паприка са сиром 200 гр.  
Поховани качкаваљ 200 гр.  
Пљескавица 200 гр.  
Пуњена пљескавица 250 гр.  
Ћевапи 300 гр.  
Уштипци 500 гр.  
Димљена вешалица 300 гр.  
Бела вешалица 300 гр.  
Пуњена вешалица 300 гр.  
Свињски ражњић 300 гр.  
Свињски врат 300 гр.  
Пилеће бело месо/филе 300 гр.  
Пилећи батак 300 гр.  
Пилећи ражњић 300 гр.  
Пилећа џигерица у сланини 300 гр.  
Роштиљска кобасица 300 гр.  
Мућкалица 300 гр.  
Аперитив – домаћа ракија  0,03 л.  



Аперитив – виски (балантај или одговарајући) 0,03 л.  
Пиво - домаће 0,5 л.  
Пиво - страно 0,5 л.  
Пиво - домаће 0,33 л.  
Пиво - страно 0,33 л.  
Црно вино – домаће 1 л.  
Бело вино – домаће 1 л.  
Црно вино – страно 1 л.  
Бело вино – страно 1 л.  
Газирана вода 1 л.  
Негазирана вода 1 л.  
Газирани сок (кока кола, фанта или одговарајући)  1 л.  
Негазирани сок 1 л.  
Кафа домаћа ком.  
Кафа еспресо ком.  
Баклава ком.  
Тулумба ком.  
Палачинка са медом и орасима ком.  
Палачинка са еурокремом ком.  
Еклер ком.  
Орасница ком.  
 

Укупна цена за дати мени без ПДВ-а: 

  

 

Износ ПДВ-а: 

  

 

Укупна цена за дати мени са ПДВ-ом: 

  

 

 

Рок плаћања: 

 

          дана од дана пријема исправног рачуна 

по извршеној услузи 

 

         Датум:                      Понуђач 

 

 .  . 2021. године       М.П.      

                            (потпис овлашћеног лица) 
 

Образложење: 

 

Одлука о додели уговора за набавку услуга ресторана за потребе Факултета, биће донета 

применом критеријума „најнижа укупна понуђена цена за дати мени без ПДВ-а“. 

Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту укупну понуђену цену 

за дати мени без ПДВ-а, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем 

критеријуму за избор понуде.  



 

Напомена:  

Цене у понуди дају се за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу да порције 

понуђача имају већу или мању грамажу, због лакшег упоређивања понуда, а у циљу 

поштовања начела једнакости понуђача.     

 

Понуда се доставља на Обрасцу понуде.  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране 

овлашћеног лица.  


