
 

 

 

ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Бр. 74/3-19 

30. 4. 2019. године 

Б е о г р а д  

 

На основу члана 21. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 

Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

лице за спровођење поступка издавањем наруџбенице, издаје 

 

 

П О З И В 
за достављање понуда 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

Наручилац: Ваздухопловни савез Србије 

Адреса: Узун Миркова 4/1, Београд 

Интернет страница: www.vss.rs 

Врста Наручиоца: Удружење грађана 

Teл/факс: 011/3285107 

Меил: m.pavlovic@vss.rs 

 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге ресторана, ЈН Н 6/2019  а у складу 

са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 

 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити 

све податке у обрасцу.  

 

 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од најдуже 45  дана од дана 

пружања услуге, а према испостављеној исправној фактури. Рачун се испоставља у  динарима. 

Плаћање се врши у динарима 

 

 

 Рок за достављање понуда:10.05.2019. године до 12,00 часова. 

 

 Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: m.pavlovic@vss.rs  или 

на адресу Ваздухопловни савез  савез Србије, Узун Миркова 4/1, Београд.  

Наручилац ће потврдити пријем понуде електронским путем. 

  

 

                                                                                                        ЛИЦЕ ОДРЕЂЕНО ЗА  

                                                                                                     СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                                 Милена Павловић 

 

 

 

 



 

 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

(понуду потписати и оверити печатом) 

Понуђач:_________________________ 

Текући рачун:  ____________________ 

ПИБ:  ____________________________ 

МБ:  _____________________________ 

Адреса: __________________________ 

Е.маил: __________________________ 

Телефон/Факс:  ___________________ 

Контакт особа: ____________________ 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

број ______ 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге ресторана 

 

Назив услуге Цена без пдв/дин Цена са пдв/дин 

1 2 3 

Један свечани ручак за 

једну особу  

  

 
ЦЕНА ЗА ПРИМЕНУ КРИТЕРИЈУМА: 

УКУПНА ЦЕНА , износи: 

_______________ динара без пдв, 

_______________ динара са пдв. 

 

1. Рок плаћања (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана) је: ______ дана, од службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна; 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Напомене:  

Овај образац понуде можете послати меилом, факсом,  поштом или непосредно на адреси 

наручиоца.. Рок пријема је 10.5.2018. године у 12,00 сати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Услуге ресторана:  свечани ручак. 

Место: Београд 

Објекат: категорисан. 

Време коришћења услуге: 16. мај 2019. године 

Број корсиника: по договору, у зависности од опредељених средства за ову јн. 

Вредност наруџбенице: 150.000,00 динара без пдв. 

 

___________________________________________________________________________________ 


