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Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ 
Ул. Михаила Аврамовића 28, Београд 
Редни број јавне набавке: 28/2016 
Број: I-539/3 
Датум: 20.05.2016. год. 
 
На основу члана 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 
124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члан 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр. 29/2013 и 86/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке   I-539/1 од 18.05.2016. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број I-539/2 од 18.05.2016. године, Институт за 
ортопедско-хируршке болести „Бањица“ упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

 
Набавка добара – “Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института 
за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ 
(шифре из Општег речинка ЈН – 31300000, 31500000, 31680000, 31700000, 44800000, 
44160000, 44500000, 44510000, 44520000, 44550000). 
 
Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ (у даљем тексту: Наручилац), 
донео је Одлуку бр. I-539/1 од 18.05.2016. године о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 – “Потрошни материјал за текуће одржавање 
објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији 
Наручиоца“, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗЈН. 
 
Сходно донетој одлуци, позивамо вас на основу члана 39. став 5. ЗЈН  да доставите 
понуду за набавку предметних добара у складу са достављеном конкурсном 
документацијом. 
 
Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2016. годину, а 
у складу са Другом изменом Плана набавки Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“ за период 01.01. – 31.12.2016. године, на позицији 18. Потрошни 
материјал текућег одржавања објекта Института (водовод - канализација, електро, 
зидарско молерско, столарско тапетарско, грејање), усвојеним од стране Управног 
одбора Института „Бањица“ на седници одржаној дана 20.04.2016. године. 
 
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних 
лица. 
 
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која 
испуњавају обавезне услове учешће у поступку предвиђене чланом 75. ЗЈН и додатне 
услове предвиђене у овом поступку јавне набакве (члан 76. ЗЈН). Испуњеност 
обавезних и додатних услова, у складу са чланом 77., став 4 ЗЈН понуђач доказује 
достављањем изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 (тачке од 1 до 4) и 76 ЗЈН, у складу 
са конкурсном документацијом. Изјава мора да буде попуњена, потисана од стране 
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овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 
није овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоцa www.iohbb.edu.rs. Сва обавештења везана 
за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 
обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о 
додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), 
Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
 
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 
 
Понуде се припремају и подносе у складу са чланом 87. ЗЈН, као и конкурсном 
документацијом и позивом за достављање понуда. 
 
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној  документацији. 
 
Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о Понуђачу. 
 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговорног 
лица. 
 
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде 
неправилно попуњена, биће одбијена као неприхватљива. Понуда ће бити одбијена и 
ако садржи битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде односно такве да понуду није могуће упоредити је са другим понудама. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, исту мора да „избелити“, а место 
исправке мора да парафира и овери печатом. 
 
Kритеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са 
краћим роком испоруке добара. 
 
Уколико су поднете две или више понуда са потпуно истим резервим елементом 
критеријума, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – 
жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина 
за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који 
начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом 
ће бити сачињен записник. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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Јавна набавка је јединствена, није обликована по партијама. Понуђач је у обавези 
да понуди све позиције, како је захтевано Конкурсном документацијом. 
 
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају 
стићи на адресу Наручиоца најкасније до 30.05.2016. године до 12:00 часова и то у 
запечаћеном омоту. Радно време Писарнице Института је од 07,00 до 15,00 часова 
сваког радног дана (понедељак-петак). Писарница Института не ради суботом, 
недељом и у дане државних празника. 
 
Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 
 
Адреса Наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила 
Аврамовића 28, Београд, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ“ - 
Понуда за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 – “Потрошни материјал 
за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по 
спецификацији Наручиоца“, као и на полеђини читко исписан назив и адреса 
Понуђача.  
 
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Београду у Ул. 
Михаила Аврамовића 28, истога дана 30.05.2016. године у 12:30 часова. Представник 
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, 
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење. 
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за 
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби 
на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање 
Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено 
пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да 
активно учествују у поступку отварања.Уколико отварању понуда присуствује 
законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода 
из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико 
понуђач не достави наведени извода из АПР, Комисија ће, пре почетка отварања 
понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 
Понуда поднета после времена одређеног у Позиву за доставу понуда, сматра се 
неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је понуда поднета неблаговремено, у складу са чланом 104., став 4 ЗЈН. 
 
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем, већ се комуникација у 
поступку јавне набавке врши у складу са чланом 63. став 2 и 3 ЗЈН. 
 
Контакт и информације: Александар Делић, дипл. маш. инг., начленик Службе за 
техничке и друге сличне послове, телефон 066/8829-212 и Одсек за јавне небавке, 
Тел./факс 011/666-16-24, е-маил: javne.nabavke@iohbb.edu.rs . 
          
                                                                                  В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
 
       __________________________ 
               Доц. др сц. мед. Зоран Башчаревић 
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 
– “Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-
хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“, у складу са чланом 39. 
ЗЈН. 
 
БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Спецификација добара за јавну набавку мале вредности ЈН 28/2016 – “Потрошни 
материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести 
„Бањица“, по спецификацији Наручиоца“, детаљно је образложена у конкурсној 
документацији.  

 
Јавна набавка је јединствена, није обликована по партијама. Понуђач је у обавези 
да понуди све позиције, како је захтевано конкурсном документацијом у Обрасцу 
бр. 8 –„СПЕФИЦИКАЦИЈА ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,, за јавну 
набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 – “Потрошни материјал за текуће 
одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по 
спецификацији Наручиоца“. 
 
Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене. 
 
У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са 
краћим роком испоруке добара. 
 
Уколико су поднете две или више понуда са потпуно истим резервим елементом 
критеријума, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – 
жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина 
за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који 
начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом 
ће бити сачињен записник. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
Од понуђача предметних добара се очекује да, сагласно спецификацији и конкурсној 
документацији, понуди предметна добра, а у складу са прописима који важе за ову 
врсту добара. 
 
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, 
захтеване податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и 
недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  
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Сматраће се да понуда има битне недостатке сходно чл. 106. ЗЈН и наручилац ће је 
одбити ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 
САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се 
саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације и доставља захетавне прилоге и доказе из конкурсне 
документације. 
 
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од 
стране одговорног лица.  
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  
 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 
печат понуђача. 
 
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да 
захтевану документацију и то:  

1. Попуњен Образац бр. 1 – Подаци о понуђачу, 
2. Попуњен Образац бр. 2 – Изјава понуђача о прихватању услова из позива и 

конкурсне документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим 
потврђује да је сагласан  са изјавом), 

3. Попуњен Образац бр. 3 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 

4. Попуњен Образац бр. 4 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да 
однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност 
наручиоца. 

5. Попуњен Образац бр. 5 – Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању 
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

6. Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних 
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама; 
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7. Попуњен Образац бр. 7 – Обрасци Понуда (Комерцијални подаци понуде – 
Табела). Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак конкретне 
понуде и таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

8. Попуњен Образац бр. 8 – Спецификација добара са структуром цене. 
Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак конкретне понуде и 
таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

9. Попуњен Образац бр. 9 – Модел уговора 
10. Попуњен Образац бр. 10 – образац Меничног овлашћења и упутство за 

попуњавање менице (Понуђач је у обавези да у скалду са условима конкурсне 
документације уз менична овлашћења достави тражену документацију) 
 

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 
 
-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА И 
ПОПУЊЕНО МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ на вредност од 10 % укупне 
вредности понуде без ПДВ, са роком важности до истека опције понуде, односно, 
најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за 
ортопедско-хируршке болести „Бањица“.  
 
Бланко соло меница се доставља у ПВЦ фолији. 
 
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице код 
НБС. 

 
Поред попуњеног меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену 
фотокопију картона депонованих потписа (фотокопија треба да буде оверена од 
стране банке, не старија од два месеца од датума предвиђеног за отварање 
понуда), као и оверену фотокопију ОП Образаца (фотокопија треба да буде 
оверена у општини или суду или код јавног бележника), не старија од два месеца 
од датума предвиђеног за отварање понуда за лица за које је доставио картон 
депонованих потписа. 
 
Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код 
Народне банке Србије, је ОБАВЕЗНО  ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ ЈЕ 
ДЕПОНОВАН НА ДЕПО КАРТОНУ, У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 
СА ВИШЕ ПЕЧАТА. 
 
ПОНУЂАЧ КОЈИ ДОСТАВИ ПОНУДУ КОЈА НЕ САДРЖИ ОВЕРЕНУ 
ФОТОКОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ОП ОБРАСЦА 
КАКО ЈЕ ТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО КОНКУСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 

 
Меница достављена за озбиљност понуде може бити активирана: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци (понуда се оцењује неприхватљивом и Наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем). 
б) ако понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци након закључења 
уговора о јавној набавци не достави средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у року предвиђеним уговором. 
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Понуђач коме је додељен уговор ће приликом потписивања уговора доставити 
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ И ПОПУЊЕНО МЕНИЧНО ПИСМО - 
ОВЛАШЋЕЊЕ на вредност од 10 % уговорене вредности без ПДВ, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужим од времена трајања уговора, фотокопијом 
картона депонованих потписа и овереном копијом ОП обрасца за лица за која је 
достављен картон депонованих потписа) КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА. Меница треба да буде регистрована код пословне 
банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о регистрацији менице код 
НБС. 

 
Поред попуњеног меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену 
фотокопију картона депонованих потписа (фотокопија треба да буде оверена од стране 
банке, не старија од два месеца од датума предвиђеног за отварање понуда) као и 
оверену копију ОП Образаца (фотокопија треба да буде оверена у општини или суду 
или код јавног бележника, не старија од два месеца од датума предвиђеног за отварање 
понуда) за лица за које је доставио картон  депонованих потписа. 

 
Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код 
Народне банке Србије, је ОБАВЕЗНО  ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ ЈЕ 
ДЕПОНОВАН НА ДЕПО КАРТОНУ, У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 
СА ВИШЕ ПЕЧАТА. 

 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 
се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 
продужен рок извршења уговорне обавезе. 
 
Сваки образац понуде мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и 
оверен печатом. 

 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.  
 
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са 
краћим роком испоруке добара. 
 
Уколико су поднете две или више понуда са потпуно истим резервим елементом 
критеријума, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – 
жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина 
за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који 
начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом 
ће бити сачињен записник. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на 
кутији наводи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица 
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.  
 
Радно време Писарнице Института је од 07,00 до 15,00 часова сваког радног дана 
(понедељак-петак). Писарница Института не ради суботом, недељом и у дане 
државних празника. Пошта која пристигне на назначену адресу од 7,00 до 15,00 
часова сваког радног дана  биће заведена у Писарници Института истог дана који 
ће се сматрати даном пријема, односно која пристигне на назначену адресу након 
15,00 па до 7,00 часова наредног дана, суботом, недељом или за време државних 
празника биће заведена првог наредног радног дана и тај дан ће се сматрати 
даном пријема. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду.  
 
Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице моће учестовати у више 
заједничих понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 
забрани из члана 87. став 4. 
 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену 
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
Понуду доставити на адресу: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Ул. 
Михаила Аврамовића 28, 11000 Београд, са видном назнаком „ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ“ - Понуда за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 – 
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“, као и на полеђини читко исписан 
назив и адреса Понуђача.  
 
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Београду у Ул. 
Михаила Аврамовића 28, истога дана 30.05.2016. године у 12:30 часова. Понуђачи 
који су поднели понуду могу присуствовати отварању понуда и учествовати у 
поступку отварања, уколико поднесу овлашћење за учешће у поступку отварању 
понуда, како је детаљно објашњено у Позиву за доставу понуда.  
 
Понуда поднета после времена одређеног у Позиву за доставу понуда, сматра се 
неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је понуда поднета неблаговремено, у складу са чланом 104., став 4 ЗЈН. 
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ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, до рока који је одређен за подношење понуда.  
 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт.  
 
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за 
ортопедско-хируршке болести „Бањица“,Ул. Михаила Аврамовића 28, 11000 Београд: 

 
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016  - 
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ 

или  
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016  - 
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести 
„Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ 
или  
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016  - 
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ 
 
Учествовање  у  заједничкој  понуди  или  као подизвођач 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице моће учестовати у 
више заједничих понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су 
поднете супротно забрани из члана 87. став 4. 

 
Учешће подизвођача – члан 80. ЗЈН 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди 
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу 
не може бити већи од 50 % . 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености  
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) ЗЈН, а док,аз о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да се у свему 
придржава члана 80. ЗЈН 
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Подношење заједничке понуде  
 

 Понуду може поднети и група понуђача. 
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим 
ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије 

 Услов из члана 75. став 1 тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

 Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да се у свему 
придржава члана 81. ЗЈН 

 
ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 
 
Начин и услови плаћања: 

Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити (сагласно могућностима Наручиоца) у 
року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања коначног рачуна (у 
складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15)), а за стварно 
испоручена добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему 
добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца 
и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде, предмера добара и 
пројектне документације. 
 
Рок и место испоруке добара:  
 
Рок испоруке не може бити дужи од 7 календарских дана од дана ступања на 
правну снагу уговора за прву испоруку добара (прва наручена количина добара од 
стране Наручиоца не може бити већа од 10 % од укупне количине уговорених 
добара).  
 
Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини 
и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата 
од писменог или усменог захтева.  
 
Место испоруке је адреса Наручиоца. Уколико је у понуди наведен дужи рок испоруке, 
таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Квантитативни и квалитативни пријем 
 
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији 
Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената, 
отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном 
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паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, 
Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или 
оштећења биће отклоњени у року до 1 календарског дана, на рачун Понуђача. За свако 
прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења Понуђач ће плаћати пенале 
у складу са одредбама Уговора. 
 
Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке добара код 
Наручиоца. Квалитативни пријем подразумева контролу исправности количина добара, 
као и доказа о квалитету добара у складу са захтевима Наручиоца из конкурсне 
документације и спецификацијом добара. 

 
Потребно је да изабрани понуђач приликом испоруке добара доставља 
декларацију за све производе –позиције (оригинал са паковања или фотокопија са 
паковања и за све време важења уговора производи морају бити испоручивани са 
таквом декларацијом). Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти 
робе, саставу и количини, као и друге податке у складу са посебним прописима и 
природом робе, податке о произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року 
употребе, увознику, као и уверење на евентуалну опасност или штетност робе. 
Декларација се мора налазити на роби, односно њеном паковању. Сви подаци 
морају бити наведени на јасан, лако уочљив и читљив начин, на српском језику, 
на ћириличном или латиничном писму.  
 
У случају да добра која се испоручују не задовољавају норме и услове из Уговора 
Понуђач је дужан да у року од 3 дана отклони све недостатке. За свако прекорачење 
рока Понуђач ће плаћати пенале, у складу са одредбама Уговора. 
 
Начин означавања поверљивих података 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за 

понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у 
складу са чланом 14. ЗЈН. 

 Наручилац је дужан да: 
o  чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 

као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 
o одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 
o чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава,као и податке о поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. 

 
Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  
 

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
 Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати јединичне цене без ПДВ. 
 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све 

пратеће трошкове. 
 Цена понуђена за наведене услуге је фиксна и не може се мењати за време 

важења уговора. 
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 У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична 
цена. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће посупити у 
складу са чланом 92. ЗЈН 

 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 
Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци 
о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, 
условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора  

 
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи 

http://poreskaupravars.org/, Министарству финансија www.mfp.gov.rs, 
Министарство правде и државне управе www.drzavnauprava.gov.rs  

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине www.merz.gov.rs 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs 

 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронским путем, тражити 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде у складу 
са чланом 63. ЗЈН. 
 
У складу са чланом 63. став 3 ЗЈН Наручилац је дужан да у року одо 3 (три) дана од 
дана пријема захтева, одговор објавио на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца. 
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде и 
евентуалног указивања на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, потребно је да заинтересована лица наслове на следећи начин: „Захтев 
за додатним информација или појашњењима за јавну набавку добара ЈН бр. 28/2016 – 
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“. 
 
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем, већ се комуникација у 
поступку јавне набавке врши у складу са чланом 63. став 2 и 3 ЗЈН. 
Пожељно је питања послати на e-mail адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs 

 Електронска пошта која пристигне на назначену имејл адресу од 07,00 до 
15,00 сваког радног дана (понедељак-петак) биће одштампана и заведена у 
писарници Института истог дана, који ће се сматрати даном пријема. 
Електронска пошта која пристигне на назначену имејл адресу након 15,00 па 
до 07,00 наредног дана, суботом, недељом или за време државних празника 
биће одштампана и заведена првог радног дана, и тај дан ће се сматрати 
даном пријема електронске поште. 

 



Институт за ортопедско хируршке болести „Бањица“                                                                                                           ЈН 28/2016 
Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28                                            Потрошни материјал за текуће одржавање објекта ИОХББ                                               
 

Страна 14 oд 63 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. 
став 5. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкусну документацију. 
 
Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда 

 
 Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења 

која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по 
писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2.  ЗЈН 
 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву на обрасцу из 
конкурсне документације дату под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу где је изричито наведно да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време посношења понуде. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији 

 
Захтев за заштиту права 
 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. 
ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије 
одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније ТРИ дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након рока из члана 149., став 3 
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сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је ПЕТ дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3 Љ. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
Наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; 
назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

 
Закључење уговора 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавки достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношње захтева за заштиту 
права (члан 113., став 1. ЗЈН). 
 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да при закључењу уговора достави 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, како је детаљно 
образложено конкурсном документацијом Наручиоца. 
 
Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. став 1. ЗЈН 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осима ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права.  
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
оцењена као прихватљива, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права закључити уговор о јавној набавци, сходно члану 112. став 2. тачка 5). 
 
Измене током трајања уговора 
 
Чланом 115. ЗЈН предвиђено је да Наручилац може након закључења уговора о јавној 
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с 
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може 
да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.  
 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и 
прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно 
предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са 
унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији. 
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Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. члана 115. ЗЈН не може се мењати 
предмет набавке. 
 
У случају из ст. 1. и 2. члана 115. ЗЈН наручилац је дужан да донесе одлуку о измени 
уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана 
доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 
Наручилац може донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора, као и из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком (члан 109., став 1 и 2 ЗЈН). 
 
У случају доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће у свему 
поступити у складу са чланом 109. ЗЈН. 
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Образац бр. 1  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Јавна набавка мале вредности добара ЈН број 28/2016 - “Потрошни материјал за 
текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по 
спецификацији Наручиоца“ 

Назив Понуђача: 

 
Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 
  

Електронска пошта: 

Текући рачун: 

Матични број понуђача: 

ПИБ понуђача: 

 

 

Датум:                                                     М.П.                       Потпис одговорног лица 

_______________________                                                 _______________________ 
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Образац бр. 2  
 
 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА 
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
Јавна набавка мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 - “Потрошни материјал за 
текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по 
спецификацији Наручиоца“ 
 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  
 
 
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 28/2016 -  “Потрошни 
материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести 
„Бањица“, по спецификацији Наручиоца“, Наручиоца Института за ортопедско-
хируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила Аврамовића 28, Београд. 
 
 
 
Београд, ________2016. године 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 3 
 

 
 
На основу члана 26.   Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву: 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 

 
Београд, ________2016. године 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Институт за ортопедско хируршке болести „Бањица“                                                                                                           ЈН 28/2016 
Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28                                            Потрошни материјал за текуће одржавање објекта ИОХББ                                               
 

Страна 20 oд 63 

Образац бр. 4 
 

 
На основу члана 29. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 
 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да  не 
постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може 
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, 
односно да: 
  

 да не постоји однос између представник наручиоца или са њим повезаног лица и 
потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може утицати на 
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;  

 да представник наручиоца или са њим повезано лице не учествују у управљању 
потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;  

 да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не 
поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних 
понуђача/подносиоца пријава  

 да представник наручиоца или са њим повезано лице нису запослена или радно 
ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са њима 
пословно повезани.  

 Повезана лица у складу са чл. 3. ст. 1. тач. 11. ЗЈН су: супружници, ванбрачни 
партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији 
закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена 
сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос 
управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица.  
 

 
 

Београд, ________2016. године 
 
 
 
                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                   ______________________________ 
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Образац бр. 5 
 
 
На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву:  
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 
 

Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде.  
 
 
 
 
Београд, ________2016. године 
 
 
 
 
                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                   ______________________________ 
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Образац бр. 6 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 28/2016 
 
 
На основу 77., став 4 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), као заступник понуђача, дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 
 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара 28/2016 – “Потрошни 
материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести 
„Бањица“, по спецификацији Наручиоца“,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 

 
 
Београд, ________2016. године 
 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
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  Образац бр. 7 
 
На основу позива  у поступку  јавне набавке мале вредности добара за достављање понуда за 
јавну набавку бр. 28/2016 - “Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за 
ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ достављамо вам 
следећу:                                                

 
ПОНУДУ број _______ 

 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокржити одговарајуће) 
 

1.1. Комерцијални подаци понуде - Табела  
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ ____%  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 
 
2. Рок испоруке је_________(не дужи од 7 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за 
прву испоруку добара (прва наручена количина добара од стране Наручиоца не може бити већа 
од 10 % од укупне количине уговорених добара). Свака наредна испорука је сукцесивна, по 
захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код 
Наручиоца у року од 24 сата од писменог или усменог захтева.  
 
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______) подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                                      
                                                                                   словима 
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
 
5. Важност понуде износи ____ ( ___________________)  дана од дана отварања понуда (не 
                                                              словима 
 краћи од 30 дана ).              
 
6. Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити (сагласно 
могућностима Наручиоца) у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања 
коначног рачуна (у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15)), а за стварно 
испоручена добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему добара 
одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног 
Понуђача, а према условима из обрасца понуде, предмера добара и пројектне документације. 
 
7. Авансно плаћање није дозвољено. 
 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

          М.П          ____________________________________ 
      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ______________________________ 
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НАПОМЕНА 
(понуђач потписује да је упознат са наводима из напомене, да ће се истих 
придржавати и да ће приликом подношења понуде доставити захтевану 

документацију) 
 
-Набавка је јединствена.  
- Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене. 
- У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда 
са краћим роком испоруке добара. Уколико су поднете две или више понуда са 
потпуно истим резервим елементом критеријума, Наручилац ће донети одлуку о 
додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави 
потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све 
понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и 
транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок испоруке. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
- Обавезно је да изабрани понуђач приликом испоруке добара доставља 
декларацију за све производе –позиције (оригинал са паковања или фотокопија са 
паковања и за све време важења уговора производи морају бити испоручивани са 
таквом декларацијом). Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти 
робе, саставу и количини, као и друге податке у складу са посебним прописима и 
природом робе, податке о произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року 
употребе, увознику, као и уверење на евентуалну опасност или штетност робе. 
Декларација се мора налазити на роби, односно њеном паковању. Сви подаци 
морају бити наведени на јасан, лако уочљив и читљив начин, на српском језику, 
на ћириличном или латиничном писму.  
 
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача 
из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
- Понуђач који подноси понуду дужан је да достави све обрасце и попуни их на 
начин како је то захтевано у конкурсној документацији. Непопуњавањем неких 
од образаца  сматраће се да је понуда непотпуна и као таква биће одбијена као 
неприхватљива 
 
Датум:    _______________         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                        

M.П              ____________________________________ 
  

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
         

____________________________________ 
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8 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА) 
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Образац 8/1 
 

 

Ред.  
бр.   Опис ЈМ Кол. 

Јединична 
цена без  
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са  
ПДВ-ом 

Укупно са 
ПДВ-ом 

Произвођач/ 
Земља порекла 

1.  Аутоматски осигурачи 10А ком. 20      

2.  Аутоматски осигурачи 16 А ком. 20      

3.  Аутоматски осигурачи 20 А ком. 20      

4.  Аутоматски осигурачи 25 А ком. 20      

5.  Аутоматски осигурачи 32 А ком. 20      

6.  Аутоматски осигурачи 40 А ком. 10      

7.  Аутоматски осигурачи MSY MC C40  400V ком. 2      

8.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 10А ком. 40      

9.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 16А ком. 60      

10.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 20А ком. 50      

11.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 25А ком. 70      

12.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 35А ком. 60      
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13.  Патрон осигурачи (топљиви уметак) 63А ком. 60      

14.  Осигурач ножасти 35 А; NVT-00 ком. 9      

15.  Осигурач ножасти 35 А; NH-1 ком. 6      

16.  Осигурач ножасти 80 А; NTT-00 ком. 6      

17.  Осигурач ножасти 80 А; NH-1 ком. 6      

18.  Осигурач ножасти 100 А; NVT-00 ком. 6      

19.  Осигурач ножасти 100 А; NH-1 ком. 6      

20.  Осигурач ножасти 200 А; NV ком. 10      

21.  Осигурач ножасти 400 А; NV ком. 10      

22.  Осигурач ножасти 600 А; NV ком. 10      

23.  Осигурач ножасти NV 00 C, 63А ком. 6      

24.  Буксне ø 2,5 мм2 ком. 500      

25.  Буксне ø 4,0 мм2 ком. 200      

26.  Кип прекидач за бојлер по узорку ком. 5      

27.  Грејачи за индустријску печењару 
по узорку 

ком. 8      
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28.  Грејна плоча индустријска 300 х 300мм; 
дебљине 3.5мм; 3000W 

ком. 10      

29.  Дозне ø 60 ком. 20      

30.  Дозне ø 75 ком. 20      

31.  Гриф за решо и шпорет ком. 40      

32.  Жица ПВЦ 2,5 мм2 м 150      

33.  Жица ПВЦ 4,0 мм2 м 50      

34.  Жица силиконска 2,5 мм2 м 200      

35.  Жица силиконска 4,0 мм2 м 100      

36.  Клеме електро 2,5 мм2 (керамичке) ком. 50      

37.  Клеме електро 4,0 мм2 (керамичке) ком. 50      

38.  Кабал ПГП 3х1,5 мм2 м 200      

39.  Кабал ПГП 3х2,5 мм2 м 150      

40.  Кабал ПГП 5х2,5 мм2 м 50      

41.  Кабал  гумени лицнасти 3х0,75 мм2 м 50      

42.  Кабал  гумени лицнасти 3х1,5 мм2 м 250      



  
 

  
  

   
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  „БАЊИЦА” 
 
Београд, Михаила Аврамовића 28                                                                         ЈН 28/2016 
                                                                                потрошни материјал за текуће одржавање  објекта ИОХББ 
 

  
 

Страна 29 oд 63 

43.  Кабал  гумени лицнасти 3х2,5 мм2 м 180      

44.  Кабал  гумени лицнасти 5х2,5 мм2 м 30      

45.  Жица ПВЦ 1,5 мм2 м 100      

46.  Прекидач за светло, обичан ком. 30      

47.  Прекидач међугајтански ком. 50      

48.  Прекидач за кварцне пећи ком. 15      

49.  Прекидач ОГ ком. 35      

50.  Грејач за кипер од 2000W, по узорку ком. 10      

51.  Папучице кабловске од 2,5 мм2 ком. 250      

52.  Папучице кабловске од 4,0 мм2 ком. 350      

53.  Пригушнице од 20 W ком. 5      

54.  Пригушнице од 40 W ком. 60      

55.  Пригушнице живине 250W ком. 3      

56.  Стартер од 20 W ком. 450      

57.  Стартер од 40 W ком. 900      
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58.  Држач за стартер ком. 50      

59.  Флуо цеви 36 W  ком. 900      

60.  Флуо цеви 18 W ком. 450      

61.  Флуо цеви 24 W/865 FTS  ком. 30      

62.  Држач за флуо цеви по узорку ком. 30      

63.  Флуо растер 1x18W са пригушницама и 
стартерима 

ком. 10      

64.  Флуо растер 2x18W са пригушницама и 
стартерима; надградна 

ком. 10      

65.  Флуо растер 2x36W са пригушницама и 
стартерима 

ком. 10      

66.  Флуо растер 3x36W са пригушницама и 
стартерима 

ком. 10      

67.  Флуо растер 4x36W са пригушницама и 
стартерима 

ком. 5      

68.  Флуо растер 4x36W са пригушницама и 
стартерима, уградна 

ком. 20      

69.  Водонепропусна светиљка 230V, 2x 36W  флуо 
цев, боја основе сива, механичка пригушница, 
степен заштите од влаге ИП65 

ком. 20 
     

70.  Рингла за шпорет ø 150 мм ком. 8      

71.  Рингла за шпорет ø 180 мм ком. 8      

72.  Рингла за шпорет ø 220 мм ком. 8      
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73.  Сијалице штедљиве 6500К Е27 ком. 900      

74.  Сијалице халогене рефлекторке 
150 W 

ком. 40      

75.  Сијалице халогене рефлекторке  300 W ком. 40      

76.  Сијалице халогене рефлекторке  500 W ком. 40      

77.  Сијалице обичне 75 W ком. 600      

78.  Сијалице мињонке Е14 ком. 100      

79.  Сијалице рефлекторске Е27 75W ком. 70      

80.  Рефлектори обични, 300W ком. 10      

81.  Убодне штедљиве сијалице 13W 6500К ком. 200      

82.  Reflektor, sa svetiljkом живином 250W,  sa 
zglobom (комплет) 

ком. 4      

83.  Сијалице 150 W; Е27 ком. 70      

84.  Сијалице рефлекторке Е14 60 W ком. 40      

85.  Утичница шуко II ком. 65      

86.  Утичница шуко II са заштитом ком. 30      

87.  Утичница шуко III ком. 15      
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88.  Утичница шуко ОГ II ком. 20      

89.  Утичница шуко дупла ком. 20      

90.  Прекидач термички 16А ком. 30      

91.  Прекидач термички 35А ком. 30      

92.  Фасунг грло керамичко Е27 ком. 60      

93.  Фасунг грло керамичко Е14 ком. 20      

94.  Прекидач гребенасти 10А ком. 5      

95.  Прекидач гребенасти 16А ком. 5      

96.  Прекидач гребенасти 25А ком. 5      

97.  Прекидач гребенасти 63А ком. 5      

98.  Прекидач серијски ком. 35      

99.  Прекидач наизменични ком. 35      

100. Прекидач унакрсни ком. 10      

101. Цев за кварцне пећи Л 600 мм ком. 12      

102. Цев за кварцне пећи Л 550мм ком. 12      
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103. Поклопац за дозне 60/78 мм ком. 60      

104. Прикључници за продужни кабл ком. 40      

105. Цев за УВ лампе ком. 30      

106. Разводник Т ком. 20      

107. Грејач за бојлер прохромски; по узорку ком. 3      

108. Термостат биметални за шпорет и пеглу 250V 
10А 

ком. 2      

109. Редне клеме 2,5 мм2 ком. 50      

110. Редне клеме 4,00 мм2 ком. 20      

111. Виљушка шуко II ком. 65      

112. Виљушка шуко III ком. 5      

113. Бужир црево ø 6мм м 20      

114. Бужир црево ø 12мм м 50      

115. Бужир црево ватростално- силиконско ø 10мм м 50      

116. Бужир црево ватростлано- силиконско ø 16мм м 50      

117. Бежично звоно пластично ком. 15      
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118. Изолир трака 0.15x19x20м; разних боја ком. 50      

119. Клеме шкарине; 1,5 – 6мм ком. 10      

120. Светиљка 2д-28W комплет (флуо цев+ 
плафоњерка матирана) 

ком. 20      

121. Светиљка 3д-28W комплет (флуо цев+ 
плафоњерка матирана) 

ком. 20      

122. Флуо цев  2д-28W ком. 30      
123. Флуо цев  3д-28W ком. 30      
124. Арматура за опал куглу ком. 15      

125. Опал кугла ком. 15      
126. Телефонска утичница ком. 10      
127. Адаптер прикључница и утичница УКО –УТО 

16А 
ком. 3      

128. Адаптер прикључница и утичница УКО –УТО 
32А 

ком. 3      

129. Каналица ПVЦ 40x20мм Л=2000м, самолепива ком. 30      

130. Каналица ПVЦ 10x10мм Л=2000м, самолепива ком. 100      

131. Назидна разводна кутија (ОГ дозна) 
85x85x40мм 

ком. 15      

132. Лептир шраф М4 ком. 200      

133. Батерије, округле за дигиталне топломере, 
ознака: V3921 

ком. 100      

134. Батерије за термостат, ознака: ЛР44 ком. 40      
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135. Батерије за бежично звоно 23А, 12V ком. 25      

136. Грејач за веш машину 3000W, по узорку ком. 6      

137. UV сијалица за кварц лампе ознака: Osra ХNS 
30W G13 GBO T8 

ком. 25      

138. Клинасти каиш за индустријске веш машине; 
авx 10x1350 ел 

ком. 12      

139. Зупчасти каиш за индустријске веш машине; 
xпа 2360 нв 026 

ком. 3      

140. Клинасти каиш за индустријске веш машине; 
13x1625 ли 

ком. 2      

141. Клинасти каиш а1250w 13x1220мм ком 6      

142. Дисперзиона боја 25/1 - Водоперива боја за 
унутрашње зидове 
произвођач: Маxима ; модел: Маxидис   или 
еквивалентно 
Потрошња 0,2–0,3кг/м2 у два слоја до потпуне 
покривености 

ком. 60 

     

143. Боја на бази акрилата 25/1 - Фасадна боја,пун 
тон 
произвођач: Маxима ; модел: Маxифас цолор   
или еквивалентно 
Потрошња 0,3–0,5кг/м2 у два слоја до потпуне 
покривености 

ком. 5 

     

144. Боја за тонирање полудисперзија, дисперзија и 
фасадних боја – тонер концетрат 
100гр – разних боја 
произвођач: Маxима ; модел: Маxи цолор   или 
еквивалентно 

ком 10 

     



  
 

  
  

   
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  „БАЊИЦА” 
 
Београд, Михаила Аврамовића 28                                                                         ЈН 28/2016 
                                                                                потрошни материјал за текуће одржавање  објекта ИОХББ 
 

  
 

Страна 36 oд 63 

Потрошња 3 тонера на 25 кг боје. 

145. Испуна за гипс 5/1 - Гипсана прашкаста маса, 
посебно лака за обраду, побољшана вештачким 
материјалима, за 
испуну спојева гипсаних плоча и за 
попуњавање рупа и 
пукотина, као и потпуно глетовање површина 
дебљине 0-4 мм. 
произвођач: Кнауф ; модел: Стандард или 
еквивалентно 

ком. 50 

     

146. Подлога за зидове 1/1 -Акрилна водена 
дисперзија за изолацију флека 
произвођач: Маxима ; модел: Саникрил или 
еквивалентно 
Потрошња 50–75г/м2 

ком. 15 

     

147. Основна уљана боја за метал, 
боја: по избору 0.75л, произвођач: Звезда 
Хелиос, Xемаx, Ирком или еквивалентно 

ком. 30 
     

148. Уљани разређивач 0.9л, произвођач: Звезда 
Хелиос или еквивалентно 

ком. 40      

149. Завршни емајл за квалитетну заштиту нових и 
репарирање старих радијатора 750 мл зелене и 
беле боје, 
произвођач: Звезда Хелиос, Xемаx, Ирком или 
еквивалентно 
Потрошња 7-9 м2/л у једном слоју. 

ком. 40 

     

150. Брзо сушећа нитро боја за метал, боја: разно лит. 15      

151. Нитро разређивач 1/1 ком 15      
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152. Лазур за дрво (Сандолин) кг 5      

153. Четка за фарбање ширине 120мм ком. 7      

154. Четка за фарбање ширине 40мм ком. 10      

155. Уложак ваљка кончани ширине 25цм ком. 5      

156. Уложак ваљка кончани 10цм ком. 10      

157. Метална шпахтла 80мм ком. 4      

158. Метална шпахтла 100мм ком. 4      

159. Универзални лепак 1 кг кг 10      

160. Монтажни лепак на бази растварача, који има 
изузетну снагу лепљења 60кг/цм2. Паковање од 
375 гр 

паков
ање 

60 
     

161. Разређивач боје за асфалт, произвођач: Витеx 
или еквивалентно 

л 15      

162. Боја за асфалт (бела, жута, црвена), произвођач: 
Витеx или еквивалентно 

л 20      

163. Боја за бетон (жута, бордо, бела, црвена) л 15      

164. Разређивач за боју за бетон  л 10      

165. Глет маса кг 10      

166. Батерија зидна (једноручна) произвођач: Росан 
или еквивалентно 

ком. 23      
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167. Батерија срчаста (једноручна) за лавабо 
произвођач: Росан или еквивалентно 

ком. 13      

168. Батерија срчаста (једноручна) за судоперу 
произвођач: Росан или еквивалентно 

ком. 4      

169. Батерија за туш произвођач: Росан или 
еквивалентно 

ком 8      

170. Стубна батерија за хладну воду произвођач: 
Росан или еквивалентно 

ком 6      

171. Ручица за туш са једном врстом млаза 
произвођач Росан или еквивалентно 

ком. 120      

172. Црево за туш метално 1,5 м произвођач: Росан 
или еквивалентно 

ком. 80      

173. Вирбле бесконачне са штелујућом дубином ½“ 
произвођач: Наутилус или еквивалентно 

ком. 90      

174. Уложак за вирбле ½“ произвођач: Наутилус или 
еквивалентно 

ком. 80      

175. Рукохват за вирблу ½“ произвођач: Наутилус 
или еквивалентно 

ком. 80      

176. Водокотлић произвођач: Крушик или 
еквивалентно 

ком. 10      

177. Даска за вц шољу бела ком. 40      

178. Звоно за водокотлић произвођач: Крушик или 
еквивалентно 

ком. 30      

179. Полуга (дугме) за водокотлић произвођач: 
Крушик или еквивалентно 

ком. 50      

180. Шоља вц керамичка обична произвођач: 
Керамика Младеновац  или еквивалентно 

ком. 2      

181. Шоља вц керамичка балтик произвођач 
:Керамика Младеновац  или еквивалентно 

ком. 1      
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182. Одводна веза за обичну вц шољу (ПВЦ или 
гума) 

ком. 8      

183. Одводна веза за балтик вц шољу  (ПВЦ) ком. 2      

184. Подметач гумени за вц шољу ком. 10      

185. Доводне манжетне за вц шољу Φ50 (ПВЦ) ком. 50      

186. Сифонске манжетне (гума) ком 30      

187. Потезач за водокотлић са канапом ком. 85      

188. Црева за водокотлић  ½ “/ 3/8 “ ком. 25      

189. Црева за водокотлић 3/8“ / 3/8 “ ком. 25      

190. Црева за водокотлић  ½ “/ ½ “ ком. 25      

191. Капа за вентил вирбле од ½ “ ком. 10      

192. Капа за вентил вирбле од ½ “ ситан навој ком. 5      

193. Капа за вентил вирбле од ¾ “ ком. 10      

194. Капа за вентил вирбле од  1 “ ком. 5      

195. Капа за вентил вирбле од  5/4 “ ком. 5      

196. Лавабо од 58 цм керамички; произбођач: 
Керамика Младеновац или одговарајуће 

ком. 2      
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197. Еластични ПВЦ сифон за лавабо ком. 85      

198. Репарациона куплунг (експрес) спојка ½“ ком. 6      

199. Репарациона куплунг (експрес) спојка ¾ “ ком. 8      

200. Репарациона куплунг (експрес) спојка 1 “ ком. 6      

201. Репарациона куплунг (експрес) спојка 5/4 “ ком. 8      

202. Репарациона куплунг (експрес) спојка 6/4 “ ком. 8      

203. Репарациона куплунг (експрес) спојка 2 “ ком. 4      

204. Репарациона куплунг (експрес) спојка 2 1/2“  4      

205. Клизне спојке ½ “ ком. 25      

206. Клизне спојке ¾ “ ком. 25      

207. Клизне спојке 1 “ ком. 10      

208. Клизне спојке 5/4“ ком. 15      

209. Клизне спојке 6/4 “ ком. 5      

210. Решетке ПВЦ за сливник, пречник отвора Φ50, 
хоризонтална 

ком. 5      

211. Сигурносни вентил за бојлер  9 бара ком. 3      
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212. Лула за једноручну чесму Л 200 мм ком. 30      

213. Лула за једноручну чесму Л 300 мм ком. 15      

214. Лула за дворучну чесму Л 200 мм, доња 
монтажа 

ком. 10      

215. Лула за дворучну чесму Л 200 мм, горња 
монтажа 

ком. 10      

216. Вентил ек  ½ “ ком. 15      

217. Вентил ек  1/2 “/ 3/8“ ком. 25      

218. Вентил пловак за водокотлић Крушик ком. 50      

219. Касетни вентил пловак произвођач: Зореx или 
еквивалентно 

ком. 15      

220. Шрафови комплет за вц шољу комп
лет 

35      

221. Шрафови комплет за лавабо комп
лет 

35      

222. Кудеља кг 2      

223. Клингерит кг 15      

224. Тефлон трака 0,2x19ммx15м ком. 40      

225. Гума у комаду дебљине 2 мм м2 2      

226. Гума у комаду дебљине 4 мм м2 2      
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227. Чеп поцинковани ½“ ком 10      

228. Чеп поцинковани ¾“ ком 5      

229. Колено поцинковано ½“ ком 10      

230. Колено поцинковано ¾“ ком 10      

231. Т комад поцинковани ½“ ком 6      

232. Дупли нипл поцинковани ½“ ком 30      

233. Дупли нипл поцинковани ¾“ ком 20      

234. Дупли нипл поцинковани 1“ ком 5      

235. Дупли нипл поцинковани 5/4“ ком 5      

236. Дупли нипл поцинковани 6/4“ ком 5      

237. Црево флексибилно за стојећу батерију ком 12      

238. Вакуум гума ком 5      

239. Мешачи за батерију са ножицом, керамички 
ø35Б 

ком 30      

240. Мешачи за батерију са ножицом, керамички 
ø40Б 

ком 10      

241. Мешачи за батерију без ножица, керамички 
35мм 

ком 15      
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242. Мешачи за батерију без ножица, керамички 
40мм 

ком 25      

243. Сито за једноручну батерију са дихтунгом ком 40      

244. Сито за обичну батерију са дихтунгом ком 20      

245. Испирне цеви за водокотлиће ком 10      

246. Редукција за сифон црево по узорку; ПВЦ 
 

ком 50      

247. Редукција поцинкована 1“/3/4“ ком 4      

248. Џонсон гума (прелаз ливена-пластика) ø110 ком 5      

249. Џонсон гума (прелаз ливена-пластика) ø75 ком 5      

250. Џонсон гума (прелаз ливена-пластика) ø50 ком 6      

251. Кугласти вентил ½“ ком 15      

252. Кугласти вентил 3/4“ ком 25      

253. Кугласти вентил 5/4“ ком 10      

254. Кугласти вентил 6/4“ ком 3      

255. Кугласти вентил 2“ ком 5      

256. Пропусни вентил 3/4“ ком 5      



  
 

  
  

   
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  „БАЊИЦА” 
 
Београд, Михаила Аврамовића 28                                                                         ЈН 28/2016 
                                                                                потрошни материјал за текуће одржавање  објекта ИОХББ 
 

  
 

Страна 44 oд 63 

257. Силикон акрилни 280 мЛ (транспарентни) ком 80      

258. Силикон бели 280 мЛ ком 25      

259. Дихтунг прстенасти за лулу чесме ком. 30      

260. Дихтунг за звоно за Крушик водокотлић ком. 85      

261. Дихтунг за пару 1/2“ ком. 10      

262. Дихтунг за пару 3/4“ ком. 10      

263. Дихтунг ¾“ за батерију ком 40      

264. Дихтунг ½“ за батерију ком. 20      

265. ППР цеви ø20x2000мм ком. 5      

266. ППР цеви ø20x4000мм ком. 2      

267. ППР колено 90° ø20мм ком. 10      

268. ППР колено 45° ø20мм ком. 40      

269. ППР Т комад ø20мм ком. 10      

270. Муф ППР-метал ø20мм СН ком. 5      

271. Муф ППР-метал ø20мм УН ком. 5      
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272. Завршна колена ПВЦ ø20мм ком. 8      

273. Канализациона ПВЦ цев ø32x250 ком. 5      

274. Канализациона ПВЦ цев ø32x500 ком. 5      

275. Канализациона ПВЦ цев ø32x1000 ком. 5      

276. Канализациона ПВЦ цев ø50x250 ком. 5      

277. Канализациона ПВЦ цев ø75x250 ком. 5      

278. Канализациона ПВЦ цев ø75x500 ком. 5      

279. Канализациона ПВЦ цев ø75x1000 ком. 3      

280. Канализациона ПВЦ цев ø110x250 ком. 5      

281. ПВЦ колена 90° ø50мм ком. 10      

282. ПВЦ колена 45° ø50мм ком. 10      

283. ПВЦ коса рачва ø50мм ком. 10      

284. ПВЦ колено 90°   ø110 мм ком. 10      

285. ПВЦ колено 45°   ø110 мм ком. 10      

286. ПВЦ т комад ø75 ком. 5      
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287. ПВЦ т комад ø110 ком. 5      

288. Обујмнице са гумом ½“ ком. 5      

289. Обујмнице са гумом ¾“ ком. 5      

290. Вентил за писоар по узорку ком. 5      

291. Тастер за уградни водокотлић произвођача 
Геберит 

ком. 5      

292. Сифон за писоар по узорку ком. 5      

293. Браве за врата дубине 6 цм, висина и ширина 
стандардна са кључем 

ком. 20      

294. Браве за врата дубине 8 цм, висина и ширина 
стандардна са кључем 

ком. 20      

295. Брусна плоча за метал ø 230 х 3 мм ком. 50      

296. Брусна плоча за метал ø 125 х 22 x 1 мм ком. 40      

297. Брусна плоча за метал ø 120 х 3 мм ком. 40      

298. Гит столарски кг 5      

299. Ексери грађевински 3 цм кг 4      

300. Ексери грађевински 4 цм кг 4      

301. Ексери грађевински 5 цм кг 4      
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302. Електроде за варење ø 2,5 мм кг 12      

303. Електроде прохромске ø 2,5 мм кг 1      

304. Кваке за врата –алуминијумске, са шилдовима, 
боја: жута 

кпл. 30      

305. Лепак за гуму кг 3      

306. Матице М4 ком. 400      

307. Матице М5 ком. 400      

308. Матице М6 ком. 600      

309. Матице М8 ком. 400      

310. Матице М10 ком. 400      

311. Матице М12 ком. 200      

312. Подлошке М4 равне ком. 200      

313. Подлошке М4 федер ком. 200      

314. Подлошке М5 равне ком. 200      

315. Подлошке М5 федер ком. 200      

316. Подлошке М6 Б6 равне ком. 600      
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317. Подлошке М8 Б8 равне ком. 400      

318. Подлошке М10 Б10 равне ком. 400      

319. Подлошке М12 Б12 равне ком. 200      

320. Поп нитне ø 4х12 мм ком. 600      

321. Резе никловане од 60 мм ком. 20      

322. Резе никловане од 80 мм ком. 20      

323. Спреј одвијач ВД; 200мл ком. 40      

324. Силиконски ОКС спреј 750мл ком. 50      

325. Спајалице за тапацирање 53/6 мм ком. 1000      

326. Спајалице за тапацирање 53/8 мм ком. 1000      

327. Спајалице за тапацирање 59/10 мм ком. 1000      

328. Спајалице за тапацирање 59/12 мм ком. 1000      

329. Точкићи вртљиви ПВЦ  ø 50 ком. 100      

330. Точкићи вртљиви метални  ø 50, са лагерима 
50кг носивости 

ком. 50      

331. Точкићи вртљиви метални  ø 75, са лагерима 
70кг носивости са плочом и навојем М12 

ком. 50      
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332. Точкићи вртљиви метални ø 100, са лагерима 
100кг носивости са плочом и навојем М12 

ком. 60      

333. Точкићи вртљиви метални ø 125, са лагерима 
200кг носивости са плочом и навојем М12 

ком. 60      

334. Цилиндар бравице шетајуће ком. 40      

335. Цилиндар бравице за метални орман ком. 40      

336. Цилиндар уложак од 65 мм ком. 40      

337. Брава за цилиндар, дубина 6цм ком. 20      

338. Брава за цилиндар, дубина 8цм ком. 20      

339. Шрафови за дрво 4х19 мм ком. 3000      

340. Шрафови за дрво 4х25 мм ком. 1000      

341. Шрафови за дрво 4х30 мм ком. 1000      

342. Шрафови за дрво 4х40 мм ком. 1000      

343. Шрафови за дрво 4х50 мм ком. 1000      

344. Шрафови за дрво 4х70 мм ком. 1000      

345. Шраф машински М 6х 20 мм ком. 400      

346. Шраф машински М 6х 30 мм ком. 400      
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347. Шраф машински М 6х 40 мм ком. 400      

348. Шраф машински М 8х 20 мм ком. 400      

349. Шраф машински М 8х 30 мм ком. 400      

350. Шраф машински М 8х 40 мм ком. 200      

351. Шраф машински М 10х 30 мм ком. 200      

352. Шраф машински М 10х 40 мм ком. 50      

353. Шраф машински М 10х 50 мм ком. 300      

354. Шраф машински М 10х 100 мм ком. 50      

355. Шраф машински М 12х 40 мм ком. 50      

356. ПВЦ типлови ø6мм ком. 700      

357. ПВЦ типлови ø8мм ком. 500      

358. ПВЦ типлови ø10мм ком. 250      

359. ПВЦ типлови ø12мм ком. 250      

360. Шилд за кваке (алуминијумски) пари 60      

361. Шелне металне од ø 16-25 ком. 30      
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362. Шелне металне од ø 25-40 ком. 15      

363. Шелне металне од ø 80-100 ком. 15      

364. Опруге за браве ком. 100      

365. Спреј за фарбање у разним бојама; 400 мл ком. 20      

366. Рајбер ком. 20      

367. Полиуретанска пена; 750 мл ком. 5      

368. Брава за врата ПВЦ столарије 
(са ваљком) 

ком. 5      

369. Држачи полица – Л профил 10цм паков
ање 

10      

370. Кукице за чивилуке ком 20      

371. Азбестни шњур кг 3      

372. Бонсек платне ком. 15      

373. Бургије за метал ø 2 ком. 10      

374. Бургије за метал ø 2.5 ком. 10      

375. Бургије за метал ø 3 ком. 10      

376. Бургије за метал ø 3.2 ком. 10      
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377. Бургије за метал ø 3.5 ком. 10      

378. Бургије за метал ø 4 ком. 10      

379. Бургије за метал ø 4.8 ком. 10      

380. Бургије за метал ø 5 ком. 10      

381. Бургије за метал ø 5.5 ком. 10      

382. Бургије за метал ø 6 ком. 10      

383. Бургије за метал ø 8 ком. 5      

384. Бургије за метал ø 10 ком. 5      

385. Бургије за метал ø 12 ком. 5      

386. Бравице за стакло по узорку ком. 10      

387. Тестерице за убодну тестеру различитих 
величина 

паков
ање 

4      

388. Жица за варење ø 3мм кг 2      

389. Уље ХИПО GL4 SAE 90 или еквивалентно л 10      

390. Хидраулично уље hd46 или еквивалентно   л 10      

391. Товатна (машинска) маст кг 25      
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392. Полиамидно црево PA12 0,8x6 m 20      

 

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ: __________________________ 

ПДВ ____% РСД__________________________________ 

УКУПНО СА ПДВ: _______________________________ 

 

 

Датум:    _______________                                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

М.П.                                         ____________________________________ 

                                                                                                                                                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                                                                                   ___________________________________ 

 
 
 
Напомена:   
- Податке у табели, попунити по вредностима у РСД.  
- Понуђач је у обавези да понуди све позиције из спецификације. Непопуњавањем неких од позиција из спецификације сматраће  
се да је понуда непотпуна и као таква биће одбијена као неприхватљива. 
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Образац бр. 9 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом СВЕ стране и овери 
печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да 
их у потпуности прихвата. Додавање текста ван прве стране на коју  понуђач мора 
уписати основне податке о свом предузећу од стране понуђача, није дозвољено. 

 
У Г О В О Р 

О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА  

ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“,  
ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА 

(по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 28/2016) 
 
 

Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ:  Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица", 

Београд, Михаила Аврамовића бр. 28, МБ 7035900,  ПИБ 
100221390, Број рачуна 840-273661-56, кога заступа В.Д. 
Директора Института: Доц. др сц. мед. Зоран Башчаревић           
(у даљем тексту: „Наручилац“) 

и 
ПОНУЂАЧ:  ________________________________________________________, 

МБ______________, ПИБ______________, број рачуна 
________________________________________, кога заступа 
директор _______________________________ (у даљем тексту: 
„Добављач“) 

 
Уговорне стране констатују:  
- да је Наручилац на основу чл. 32.  ст. 1 тач. 2.  Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), спровео јавну набавку мале 
вредности добара ЈН бр. 28/2016– “Потрошни материјал за текуће одржавање објекта 
Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“. 
- да је Добављач дана  ________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је 
заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 
попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1).  
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. 
број___________  од ________.2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 
Добављача_________________________________________ (понуђач уписује назив и 
седидиште фирме) за извођење добара захтеваних у конкурсној документацији. 
  
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је извођење добара – “Потрошни материјал за текуће одржавање 
објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији 
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Наручиоца“ у свему према конкурсној документацији и захтевима, односно техничким 
спецификацијама, а који су саставни део овог уговора. 
 
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

Члан 2. 
Уговорену цену чине:  
цена набавке добара - “Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за 
ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“ из чл. 1. овог 
Уговора, без пореза на додату вредност, у износу од ________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 
 Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  
 (словима:__________________________________________________динара) 

 
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна и не може се мењати. 

Добављач ће добра из члана 1. овог уговора испоручивати са описом послова и обимом  
наведеним у усвојеној понуди.  
 
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 
Уговорена цена подразумева: 

 Извршење свих добара у обиму и степену готовости према предмеру добара, а по 
налогу или одобрењу надзорног органа. 

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

Члан 3. 
 

Структура цене одређена је након спроведеног поустпка јавне набавке мале вредности тако 
да је цена по појединим позицијама дата у табели, која чини саставни део овог Уговора. 
 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 
Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог 
Уговора бити извршена на следећи начин: Плаћање је у динарима. Плаћање је у динарима. 
Плаћање ће се вршити (сагласно могућностима Наручиоца) у року који не може бити 
дужи од 90 дана од дана испостављања коначног рачуна (у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 
ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15)), а за стварно испоручена добра и у конкретној 
количини, што се констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и 
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према 
условима из обрасца понуде, предмера добара и пројектне документације. 
 
Плаћање по овом уговору у 2016. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским  планом за  2016. годину, за ове намене. 
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За обавезе које по овом уговору доспевају у 2017. години, Наручилац ће извршити требовање 
преосталих количина и плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава 
усвајањем Финансијског плана за 2017. годину или доношењем Одлуке опривременом 
финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 
Уговорена цена подразумева испоруку потрошног материјала за текуће одржавање 
објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији 
Наручиоца, како је уговорено, а према садржају достављеном у понуди. 
 
РОК, НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ПРИЈЕМА ДОБАРА 
 

Члан 6. 
 

Рок испоруке је_________(не дужи од 7 дана) од дана ступања на правну снагу уговора за 
прву испоруку добара (прва наручена количина добара од стране Наручиоца не може бити 
већа од 10 % од укупне количине уговорених добара).  
 
Свака наредна испорука је сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти 
како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сатиа од писменог или 
усменог захтева.  
 
Добављач се обавезује да свака наредна испорука буде тачна по количини и врсти како је 
Наручилац захтевао.  

 
Добављач се обавезује да ће укупну уговорену количину добара испоручити до краја 
реализације овог уговора, а по динамици коју одреди Наручилац (сукцесивно према потреби 
Наручиоца). 

 
Уколико Нручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након 
писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује 
да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, 
уведе другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 
уговореног првог Добављача. 

Члан 7. 
 
Ако Добављач не испоручи добра у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да 
плати Наручиоцу казну у износу од 5 ‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне 
вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10 % (десет процената) уговорене 
цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 
 



  
 

  
  

   
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  „БАЊИЦА” 
 
Београд, Михаила Аврамовића 28                                                                         ЈН 28/2016 
                                                                                потрошни материјал за текуће одржавање  објекта ИОХББ 
 

  
 

Страна 57 oд 63 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
Члан 8. 

Добављач се обавезује да: 
 Поступа по члану 1. овог Уговора, 
 Ће укупну уговорену количину добара испоручити до краја реализације овог уговора 

у уговореним роковима, а по динамици коју одреди Наручилац (према потреби 
Наручиоца), 

 испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. 
овог Уговора, 

 ће Наручиоцу предати захтевану документацију 
 ће приликом испоруке добара обавезно доставити декларацију за све производе –

позиције (оригинал са паковања или фотокопија са паковања и за све време 
важења уговора производи морају бити испоручивани са таквом декларацијом). 
Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти робе, саставу и количини, 
као и друге податке у складу са посебним прописима и природом робе, податке о 
произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року употребе, увознику, као 
и уверење на евентуалну опасност или штетност робе. Декларација се мора 
налазити на роби, односно њеном паковању. Сви подаци морају бити наведени на 
јасан, лако уочљив и читљив начин, на српском језику, на ћириличном или 
латиничном писму.  

 
Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу 
са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и 
по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор и изврши наплату 
средства обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Члан 9. 
 
Садржај и испоруке мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца, из конкурсне 
документације, условима и законским прописима. 
 
Добављач је обавезан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у 
било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о промени 
писмено обавести Наручиоца и да промену документује на прописани начин. 

 
Члан 10. 

 
Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора изврши испоруку предметних добара -  
“Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке 
болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“,  према садржају из понуде. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 
 
 
Испоручена добара морају бити у сагласности са техничким карактеристикама наведеним у 
конкурсној документацији Наручиоца, одређеним спецификацијом добара, условима и 
законским прописима. 
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Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
 ако Добављач након потписивања Уговора, не започне са испоруком добара 

у року од 7 дана од достављања писменог налога Наручиоца;  
 ако Добављач не испоручи добра у складу са техничком документацијом тј. 

спецификацијом добара; 
 ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине испоруку добара и исте не 

настави по истеку рока од 7 дана, или ако одустане од даље испоруке; 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметна добра  
активира меницу за добро извршење посла.  
 

Члан 12. 
 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења 
Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

 
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 
Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором 
Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 
Члан 13. 

 
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У 
случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 
штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 
 

Члан 14. 
 

Добављач је одговоран за квалитет испоручених добара у поступку јавне набавке ЈН 28/2016 
- „Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-
хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца“. 
 
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање 
све доказе о квалитету добара сагласно члану 8. овог Уговора. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 15. 

 
Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи добра према садржају из 
понуде. 
 
Добављач је у обавези да приликом потписивања уговора доставити БЛАНКО СОЛО 
МЕНИЦУ и МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ на износ од 10 % вредности понуде 
без ПДВ са роком важења, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора, овереном 
фотокопијом картона депонованих потписа (оверена од пословне банке) и овереном 
фотокопијом ОП обрасца за лица за која је достављен картон депонованих потписа - у 
општини или суду (као средство обезбеђења за добро извршење посла). Меница треба да 
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буде регистрована код пословне банке понуђача, а Добављач је у обавези да достави 
потврду о регистрацији менице, како је дефинисано конкурсном документацијом. 

 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средства финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок 
извршења уговорне обавезе. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 16. 
 
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења 
Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
 
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све податке везане за овај Уговор. Сви 
документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће 
користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 
 
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 
реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 

 
При пријему добара од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање 
све доказе о квалитету испоручених добара. 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 17. 
 
Наручилац може након закључења уговора повећати обим предметне јавне набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 
 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 
других битних елемената уговора из објективних разлога, односно предвиђени посебним 
прописима.  
 
У случају из става 1 и 2 овог члана уговора, Наручилац ће донети одлуку о измени уговора и 
доставити УЈН и ДРИ. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 
 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора. 

Члан 19. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 20. 
 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 
достави Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
 
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом и споразумом потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 21. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 
у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

Прилог 1. – Понуда Добављача бр. _____ од ___________ године. 
Прилог 2. – Образац спецификација са структуром цене.  
 
 

                 Добављач:                                                                      Наручилац 
                                                                                        В.Д.  ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
 
______________________________                              ______________________________ 
                                                                                        Доц. др сц. мед. Зоран Башчаревић 
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Образац 10. 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 
На основу тачке 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 
платног промета („Службени гласник РС“ бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013 и 104/2014) 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 
Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 
У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила 
Аврамовића 28, 11000 Београд 
Текући рачун: 840-273667-38 
Код банке: Управа за јавна плаћања 
  
          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
   ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ  
 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за ортопедско-
хируршке болести „Бањица“,  као Повериоца, да предате менице број _______________ може 
попунити на износ од ______________ динара на име озбиљности понуде/доброг извршења посла 
(заокружити одговарајуће), за ЈН бр. 28/2016, чији је предмет: “Потрошни материјал за текуће 
одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији 
Наручиоца“. 

Овлашћује се Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, као Поверилац, да у 
складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 
наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, 
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 
 
Датум издавања Овлашћења _________________ године 
Датум важења Овлашћења___________________ године 
Датум важења менице: _____________________ (не краћи од 30 дана од дана отварања) 

 
 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  
                                                                                            ________________________________ 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 
 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 
да достави потврду о регистрацији менице. 
 
 

 
 

 на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника 
(истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат 
ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, односно не 
прелазе на бели оквир менице. Додавање било каквог текста на меници (осим 
печата и потписа овлашћеног лица дужника захтеваних у пољу 6) није 
дозвољено, у супротном таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији. 

 
 Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 

обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице код 
НБС. 

 
 Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену фотокопију 

картона депонованих потписа (фотокопија треба да буде оверена од стране банке, 
не старија од два месеца од датума предвиђеног за отварање понуда) као и 
оверену копију ОП Образаца (фотокопија треба да буде оверена у општини или 
суду или код јавног бележника, не старија од два месеци од датума предвиђеног 
за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 
ПОНУЂАЧ КОЈИ ДОСТАВИ ПОНУДУ КОЈА НЕ САДРЖИ ОВЕРЕНУ 
ФОТОКОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ОП ОБРАСЦА 
КАКО ЈЕ ТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО КОНКУСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 
 

 Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код 
Народне банке Србије, је ОБАВЕЗНО  ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ ЈЕ 
ДЕПОНОВАН НА ДЕПО КАРТОНУ, У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ 
РАСПОЛАЖЕ СА ВИШЕ ПЕЧАТА. 
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Образац 12. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 
трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 
  

Врста трошкова 
 

Износ трошкова 
 

1. 
 
 

 

 
2. 

  
 

3. 
 
  

 
4. 

  
5.   
6.   

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничких спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибаљања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе. 
 
 
Није обавезно прилагање овог обрасца. 
 
 

Београд, ________2016. године                                                               Потпис овлашћеног лица: 
М.П. 

                                  _______________________ 
 
 
 


