
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ТРНОВО 

НАЧЕЛНИК 

Општинаска административна служба 

                                      ___________________________________________________ 

                                                  Трновског батаљона  86,Трново-тел-фах.057/610-237, 610-242 

                                                  E-mail:  infotrnovors@teol.net      www.trnovo-rs.com 

Број:02-404- 22  /16 

Трново,04.07.2016.године 

 

                                                    ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

Поштовани, 

У име општине Трново позивамо Вас да доставите понуду за угоститељске услуге за потребе 

општинске управе Трново.Процедура јавне набавке ће се обавити  у складу са Правилником у 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекс II дио Б Закона о јавнимм набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ „број  104/14). 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1.ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

---------------------------------------------------------------------- 

УГОВОРНИ ОРГАН: ОПШТИНА ТРНОВО 

АДРЕСА ТРНОВСКОГ БАТАЉОНА 86  71 220 ТРНОВО 

ИДБ/ЈИБ 400643620009 

ТЕЛЕФОН 057-610-237 

ФАКС 057-610-242 

WEB адреса www.trnovo-rs.com 

E-mail infotrnovors@teol.net       

 

1.2.ПОДАЦИ О ОСОБАМА ЗАДУЖЕНИМ ДА ВОДЕ КОМУНИКАЦИЈУ У ИМЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА 



КОНТАКТ ОСОБА МАЈА ВУЧЕТИЋ 

ТЕЛЕФОН 057-610-237 

ФАКС 057-610-242 

E-mail infotrnovors@teol.net       

 

2.ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

2.1.Предмет јавне набавке су угоститељске услуге послужење оброка за Славу општине Трново 

Петровдан 12.07.2016.године. 

2.2 Ознака и назив из ЈРЈН 55320000-9 услуге послужења оброка  

2.3.Мјесто пружања услуге Општина Трново ,у објекту „АС“Трново. 

2.4.Уговор се закључује за једнократно извршење услуге. 

2.5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Угоститељске услуге организације послужењаоброка и пића за госте општине Трново поводом 

обиљежавања славе општине 12.07.2016.год „Петровдан“.Организација подразумјева припрему 

оброка за 120 гостију (хладна плата, пита,чорба,главно јело,салата,десерт,кафа),послужење оброка 

у објекту „АС“ и пратеће помоћне услуге везане за организацију послужења оброка и пића. 

3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

3.1.Да би учествовао у процедури јавне набавке понуђач мора испунјавати следеће услове  

а) да је регистрован за обављање угоститељске услуге 

3.2.Као доказ да испунјава услове за учешће од понуђача се захтјева да достави следећи доказ: 

-Доказ о регистрацији –актуелни извод из судског регистра или одговарајуће Рјешенје издато од 

надлежног органа ,којим се доказује право обављања дјелатности која је предмет набавке. 

3.3.Понуђачи су обавезни да попуне образац за понуду(Анекс 1) и образац за цијену понуде (Анекс 

2) који су саставни дио овог позива. 

4.1.ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

4.ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

4.1 Начин доставе понуде  

Понуде се достављају у оргиналу.Понуде се предају на шалтер сали уговорног органа или путем  

поште на адресу  уговорног органа,у затвореној коверти на којој ,на предњој страни коверте ,мора 

бити наведено: 

 

НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА ОПШТИНА ТРНОВО 

АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА  ТРНОВСКОГ БАТАЉОНА 86 71 220 ТРНОВО 

                     

                             ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

                            „Угоститељске услуге за славу општине Трново“ 

                             број набавке 02-404-22/16 



 

           

                                         „НЕ ОТВАРАТИ“ 

На задњој страни коверте мора бити наведено: 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

 

Понуда,сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа 

морају бити написани на једном од службених језика БиХ. 

4.2 ВАЛУТА ПОНУДЕ 

Цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (БАМ) .Понуде које се доставе у некој 

другој валути биће неприхватљиве и као такве биће одбачене. 

5.РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

5.1 Рок за достављање понуда је   07.07.2016 године до 12,00 часова. 

6.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА 

6.1.Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

6.2.Уговор ће се закључити са понуђачем који понуди најнижу цијену за предметну набавку. 

7.Обавјештење о додјели  

7.1 Сви понуђачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа у поступку јавне набавке у року 

од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке и то електронским средством ,факсом ,поштом или 

непосредно. 

7.2 Одлука о резултатима поступка јавне набавке биће објављена на www.trnovo-rs.com 

истовремено са њеним упућивањем понуђачима. 

8.ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

8.1 Сваки понуђач који сматра да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду 

одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката,има право уложити жалбу уговорном 

органу,на начин и у роковима прописаних чланом 99 и 101.Закон о јавним  набавкама БиХ 

(Сл.Гласник БиХ број 39/14). 

9.Анекси                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Анекс  1.Образац за цијену понуде                                                                   Ненад Мишовић 

          Анекс  2.    Образац за цјену понуде                                                                                                          



      

                                                                                                                                                                              Анекс 1 
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                                                                       ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

Број набавке:02-404-22/16 

Уговорни орган:Општина Трново 

Уговорни орган  

 

Адреса  

 

 

ПОНУЂАЧ 

Назив и сједиште понуђача  

 

Адреса  

Ид Број 

 

 

Број жиро рачуна 

 

 

Да ли је понуђач у систему ПДВ-а  

 

 

Адреса за доставу поште 

 

 

e-mail 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

Име и презиме  

 

Адреса  

 

Телефон  

 

Факс  

 

e-mail  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У поступку јавне набавке,коју сте покренули  позивом за набавку угоститељских услуга за потребе 

општинске управе Трново поводом славе општине Трново  бр.02-404-22/16  од 01.07.2016.,а који је 

објављен на страници општине Трново   www.trnovo-rs.com,достављамо понуду и изјављујемо 

следеће: 

1.У складу са садржајем и захтјевима  позива бр.______________овом изјавом прихватамо његове 

одредбе у цјелости,без икаквих резерви или ограничења. 

2.Овом понудом одговарамо захтјевима из позива за пружање услуга,у складу са условима 

утврђених у позиву ,критеријумима и роковима без икаквих резерви или ограничења. 

3.Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је______________________КМ 

  Цијена наше понуде,са укљученим попустом је_____________________КМ 

  ПДВ-на цијену понуде ( са урачунатим попустом)______________________КМ 

 Укупна цијена за уговор је____________________ КМ 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде,који је попуњен у складу са захтјевима из 

позива.У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде,релевантна је 

цијена из обрасца за цијену понуде. 

4.Ова понуда важи _________________дана /мјесеци 

,словима______________________________рачунајући од истека рока  за пријем понуда то јест 

до_____       године. 

(број дана или мјесеци се уписује и бројчано и словима,а у случају да се разликују  валидан је 

рок важења понуде уписан словима). 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача_____________________ 

 

Потпис овлаштеног лица_________________________ 

Мјесто и датум________________________________ 

Печат понуђача_________________________________ 

 

 



                                                         ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ                                             Анекс 2 

Назив понуђача:_____________________ 

Број понуде:_________________________ 

 

 

Редни  

број 

 

 

        Опис услуга 

 

    Количина 

        ком 

Јединична цијена 

по ставки без 

ПДВ-а 

Укупна цијена по 

ставки без ПДВ-а 

1. Организација послужења 

оброка по опису из тачке 

2.5 овог позива 

     120   

                                                                                                  Укупна цијена без ПДВ-а  

                                                                                                                    Попуст  

                                                                              Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

 

 

 

 

                             М.П                                __________________________________ 

                                                                        Потпис овлаштеног лица понуђача 

 

 

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 

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

наведени у овом обрасцу. 


