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        НАБАВКА ДОБАРА 
 

Фитнес опрема за физички тренинг  
непокретних и слабо покретних пацијената 

Ознака из општег речника набавки 37440000 – Опрема за фитнес вежбе 

 
 

 

 

 
(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца),дана 06.08.2015. 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда је: 14.08.2015. године до 12:00 часова 

Отварање понуда ће се обавити14.08.2015. године у 12:15 часова 
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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН 57/15 - Фитнес опрема за физички тренинг  
непокретних и слабо покретних пацијената 

за потребе 

Института  за рехабилитацију 
 

 
Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, донео је одлуку о покретању 

поступка јавне набавке добара мале вредности брoj 01-978-1 од 06.08.2015. године, ЈН 

57/15 - „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних 

пацијената“, за потребе Института  за рехабилитацију. 
 

Назив и ознака из Општег речника јавне набавке:  37440000 – Опрема за фитнес вежбе  

 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012). 

Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном 

документацијом, доставите понуду за:  

Испоруку 2 + 3 фитнес опреме за физички тренинг непокретних и слабо покретних 

пацијената, за потребе Института  за рехабилитацију, а према спецификацији датој у 

прилогу. 

 

Јавна набавка се финансира из средстава  Наручиоца. 

 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

услове из чллана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, у даљем 

тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом 

изјавом да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 

75. Закона о јавним набавкама. 

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној  документацији, кроз 

спецификацију, односно, захтеване карактеристике. 

 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

достављање понуда. 

 

Понуда се доставља на обрасцима наручиоца са свим потребним подацима о понуђачу. 

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, и оверена печатом и потписом од стране 

одговорног лица. 

 

 

Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно 

попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи битне 
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недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно таква да 

понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку 

у попуњавању, исту мора „избелити“, а место исправке мора да парафира и овери. 

 

Kритеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена. 

 

Јавна набавка је јединствена, није обликована по партијама.  

 

Понуде се подносе непосредно или путем поште и морају стићи на адресу наручиоца 

најкасније до 14.08.2015. године до 12:00 часова и то у запечаћеном омоту.   

 

Понуда примљена после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 

наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда 

поднета неблаговремено.  

 

Омот понуде мора бити означен на следећи начин. 

Адреса Наручиоца:  

Институт  за рехабилитацију,  

Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац 

 

При томe, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:  

„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 57/15: „Фитнес 

опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“ 

На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у 

складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и  извршиће се на адреси наручиоца: Институту  за 

рехабилитацију, Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 

Младеновац, дана 14.08.2015. године у 12:15 часова, када присутни овлашћени 

представници понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 

уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.  
 

Лице за контакт и информације:  
 

Весна Митић,  

тел. 064/8690-368 

e-mail: seltersbanja.pravnasl@gmail.com       

  

 

 

 

 

Проф.др Милица Лазовић  

 Директор Института за 

рехабилитациу 

mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добра  – ЈН 57/15 -  

„Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“ за 

потребе Института  за рехабилитацију, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

 

 

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац има потребу за набавком 4 фитнес сета за физички тренинг непокретних и слабо 

покретних пацијената“ и спроводи овај поступак јавне набавке у циљу доделе уговора за 

ову набавку. Захтеване карактеристике наведенe су у табели у прилогу. Ознака из општег 

речника набавки 37440000 – Опрема за фитнес вежбе. 

 

Ова опрема није медицинско средство. 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач треба да поднесе понуду за испоруку једног транспортног возила са опремом, 

према карактеристикама које су захтеване и наведеним условима наручиоца, како је дато 

обрасцем. 

 

Понуђач, по овом позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване 

податке и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда 

несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве 

наручиоца.  

 

За понуђену опрему, потребно је доставити каталошку или другу произвођачку 

документацију из које се несумњиво може утврдити да опрема испуњава захтеване 

карактеристике. 

 

Да би понуда била прихватљива, поред осталих наведених захтева, мора да буде таква да 

понуђачи понуде опрему која испуњава све захтеване карактеристике. Уколико се понуди 

опрема која не испуњава све захтеване карактеристике, таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

„Захтеване опрема и карактеристике“ – се дају према спецификацији у прилогу. 

 

Сматраће се да понуда има битне недостатке  и наручилац ће је одбити  ако: 

  

1) понуђач не достави све захтеване обрасце, доказе и прилоге из конкурсне 

документације; 

2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

4) понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;   
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5) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног; 

6) понуђач не достави све захтеване доказе за карактеристике опреме; 

7) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

 

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се 

саставља тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и доказе.  

 

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.  

 

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 

документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:  

1. Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу; 

2. Образац број 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације; 

3. Образац број 3 – Изјава о независној понуди; 

4. Образац број 4 – Изјава о спречавању сукоба интереса; 

5. Образац број 5 – Изјава о поштовању обавеза; 

6. Образац број 6 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности; 

 

7. Образац број 7 - Изјава понуђача о испуњавању услова за подизвођача, из чл. 75. 

Закона у поступку јавне набавке мале вредности; 

 

8. Образац број 8 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију – 

извршење уговора по јавној набавци мале вредности бр. 57/15; 

 

9. Образац број 9 – Образац понуде: Испорука опреме за физикалну терапију; 

10. Образац број 10 – табела захтеваних карактеристика опреме; 

11. Образац број 11 – Образац структуре цене; 

12. Образац број 12 – Образац трошкова припреме понуде; (није обавезан) 

13. Образац број 13 – Модел уговора о испоруци добара; 

14. Образац број 14 – Образац меничног писма – овлашћења за озбиљност понуде 
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Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и оверен 

печатом. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

 Резервни критеријум - У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

ценом наручилац ће извршити избор најповољније понуде према услову –– краћи рок 

испоруке траженог добра. 

 

ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. 

 

У цену треба да буду урачунати сви трошкови везани за набавку и испоруку добара, 

монтажу и обуку за коришћење, на адреси наручиоца: организациони део Селтерс у 

Младеновцу, ул. Краља Петра I бр.335. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 Захтеви у погледу начина плаћања 

 Могућ је аванс у износу 50% , који ће Наручилац за тражена добра  платити на рачун 

понуђача у року до пет (5) дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење гаранције 

меницом у пуном износу захтеваног аванса. Остатак плаћања наручилац ће извршити после 

испоруке опреме. 

 

Обавезна средства финансијског обезбеђења  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и 

менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком 

важности као рок важења понуде - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, 

Београд, Сокобањска 17. 

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована 

код пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у 

обавези да достави потврду о извршеној регистрацији.  

Понуђач доставља попуњен образац број 14. меничног овлашћења, а уз овлашћење 

понуђач мора да достави оверену копију ОП обрасца (не старију од два месеца од дана 

отварања понуда) и важећи картон депонованих потписа.  

 

Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем); 



Институт за рехабилитацију                                                                             ЈН 57/14 

Београд, Сокобањска 17                                                                            Фитнес опрема  

Страна 7 oд 31 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави 

остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се 

уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

 
 Изабрани понуђач је дужан да достави :  

 

1) Финансијска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда 

наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од 

укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. 

  
2)      Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном  року 

Изабрани понуђач се обавезује да за предметна добра, пре коначне испоруке 

добара, преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на 

износ 5% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, за отклањање недостатака у 

гарантном року, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног 

рока. 
 

3)    Менична гаранција за повраћај аванса, уколико понуђач захтева аванс 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу меничну  гаранцију за повраћај аванса (уколико је понуђач захтевао), која ће бити 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први  позив и без права на приговор. 
Менична  гаранција за повраћај аванса издаје се у висини  захтеваног аванса, са роком 
важности који је 30 (тридест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла – испоруке, 
монтаже и пуштања у рад опреме.  
 

Меничну гаранцију за повраћај аванса Наручилац може да реализује уколико 

Изабрани понуђач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором 

о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке 

уколико буду испуњени сви законски услови.  

 

Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за понуђена добра је гаранција коју даје произвођач добара од дана 

примо-предаје добара. 

- Најмање 2 године од испоруке и пуштања у рад 

 

Захтеви у погледу рока испоруке добара 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора. 

Место (испоруке добара),  – на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију, 

Организациони део Селтерс у Младеновцу. 

 

Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуде се подносе непосредно или путем поште и морају стићи на адресу наручиоца 

најкасније до 14.08.2015. године до 12:00 часова и то у запечаћеном омоту.   

Адреса наручиоца:  

Институт  за рехабилитацију,  

Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац 

 

При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:  

„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 57/15: „Фитнес 

опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“ На полеђини 

понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у складу чланом 3. 

став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да неблаговремену 

понуду врати неотворену понуђачу. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда извршиће се на адреси наручиоца Институт  за рехабилитацију, 

Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац, 

истога дана 14.08.2015. године, у 12:15 часовa, када присутни овлашћени представници 

понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе 

да учествују у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 

наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  
 

 

Напомена: 

  

За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном 

документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС 

50/09), сходно конкретним околностима.  

 

Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце копирањем или доставити 

друге одговарајуће. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 

Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 

објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед 

наведеног обустављања поступка.  
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ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

           Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет дана од дана 

отварања понуде. 

           У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

 

 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

 У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права 

може уложити захтев за заштиту права понуђача. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице . Захтев за заштиту права у име лица из чл. 148. Став 1. ЗНЈ 

може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за 

јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 

надзорник али нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица које није 

искористило право на подношење захтева за заштиту права. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје се наручиоцу. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуде или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније, најкасније три дана пре истека рока за 

подношење понуде, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели 

уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 

дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Таксу у износу од 40.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача 

приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 840-30678845-06, 

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха – ЗЗП; наручилац Институт 

за рехабилитацију Београд, републичка административна такса; корисник: Буџет Републике 

Србије. 

 

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци или не 

обезбеди даља средства гаранције за извршење уговора,  наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И  

     УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1-

4 Закона, а обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона – да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке само у оним 

поступцима у којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке 

потребно поседовање посебне дозволе, под условом да је таква дозвола посебним прописом 

одређена као обавезна и да ју је наручилац тражио у конкурсној документацији.  

 

Испуњеност обавезних  

 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(образац Изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији) којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурном 

документацијом. 

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

  

Самостално подношење понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди  нити да учествује у више заједничких понуда. 

 Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете 

супротно напред наведеном. 

 

 

Понуда са подизвођачем 

 Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са Подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 

ће извршити преко Подизвођача. 

 Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште Подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Подизвођача 

који подноси понуду са Подизвођачем, тај Подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној 

набавци. 

 Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у обрасцу Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона у КД. 

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број Подизвођача. 
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Група понуђача 

 Понуду може поднети група понуђача.  .  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тачка 1) до 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно. 

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ 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 је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

- понуђачу који ће израдити рачун, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњавањем услова из поступка јавне набавке која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописан начин. 
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Образац број 1 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка добра број : 57/15 

„Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“ 

Назив Понуђача: 

 

Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  
Електронска пошта: 

Текући рачун предузећа: 

Матични број предузећа: 

ПИБ предузећа: 

 

 

Датум:                                                     МП                       Потпис одговорног лица 

                                                                                              ______________________ 
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под 

б) и в) 

 

Начин подношења понуде - Табела 2.   
А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
1) Назив подизвођача:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:   

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  
 

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све 
подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.  
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца. 
 
 
 

Датум:   _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
                                        М.П.                       ____________________________________  

         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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Образац број 2  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  

 

 

 

 

                                   (навести назив и адресу понуђача) 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за јавну набавку добара број 57/15, наручиоца  Института за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, за ЈН „Фитнес опрема за физички тренинг 

непокретних и слабо покретних пацијената“ 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, ________2015. године 

 

 

                                                                 

 

М.П.   

                                                                                         ____________________________ 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 3 

 

 

Јавна набавка добра број : 57/15 

„Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“. 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник“ РС, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 
 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
Београд, ________2015. године 

 

 

                                                                                         

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 4 

 
 

Јавна набавка добра број : 57/15„Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и 

слабо покретних пацијената“ 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

 

 

 

 (навести назив и адресу понуђача) 

 
 

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: 

  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице  није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Београд, ________2015. године 

 

 

                                                                                   

М.П.   

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 5 

 
 

Јавна набавка добра број : 57/15 „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и 

слабо покретних пацијената“ 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

 

 

 (навести назив и адресу понуђача) 
 

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 

гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 
Београд, ________2015. године 

 

 

 

 

                                                                                   

М.П.   

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 6 

 

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности добара број 57/15 – „Фитнес опрема за физички 

тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“, испуњава све услове из чланова 

75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 понуђач и његов законски заступник нису 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; 

 понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

 понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Београд, ________2015. године 

 

 

М.П.   

 

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 7 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 57/15 – „Фитнес опрема за 

физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“, испуњава све услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 подизвођач и његов законски заступник нису 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; 

 подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 подизвођач 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, ________2015. године 

 

                                                                                         

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача  

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача у име подизвођача и оверена печатом понуђача.  
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Образац број 8 

 

 

 

 

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ – 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 50/14 

 

 

 

Име, презиме и радно место: 

 

1. __________________________ радно место  ___________________________  

 

2. __________________________ радно место  ___________________________  

 

3. __________________________ радно место  ___________________________  

 

(најмање један извршилац) 

 

 

 

 

 

 

Београд, ________2015. године 

 

 

                                                                                         

      М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 
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  Образац број 9 

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале 

вредности број 57/15 – „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо 

покретних пацијената“,  за потребе Института  за рехабилитацију, спремни смо да 

испоручимо наведена добра – 4 сета опреме.  

 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  број__________  

 

„Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“ 

Према техничкој спецификацији из прилога захтеваних карактеристика и опреме. 

 

Цена за наведена добра даје се као збирна и фиксна до краја испоруке ове јавне набавке. 

 

Цена за наведена добра , а према спецификацији из конкурсне документације и табеле,  

 

Укупна вредност без ПДВ:                                                    РСД 

 

Вредност ПДВ _______%:                                                     РСД 

 

Укупна вредност са ПДВ:                                                      РСД 

 

 

Важност понуде: 30 дана 

Место испоруке:  Младеновац – Селтерс бања 

Рок испоруке:              дана (не дуже од 20 календарских дана), од када уговор ступи на 

правну снагу. 

Гарантни рок: 

 За опрему: ______ година (не мање од 2 године), од примопредаје; 

Рок и начин плаћања: ______________________________________________________  

За авансно плађање (највише до 50% вредности понуде), испоручилац ће обезбедити 

гаранцију за примљени аванс са ПДВ путем менице, а остали део у року до 30 дана од дана 

пријем опреме. 

 

 

Београд, ________2015. године        

                            

        М.П.                    

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 10 

 

TEHNICKE KARAKTERISTIKE 

а) Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и 

слабо покретних пацијената комадa 4 

    

 

 

Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних 

пацијената након: прележаног можданог удара,  повреда кичмене мождине, 

мултипле склерозе, Паркинсонове болести и код особа код којих хоћемо да 

побољшамо физичку кондицију и све перформансе кардио-респираторног 

система.  

Уређај се користи за активно (са снагом мишића), помоћно и пасивно (са 

снагом мотора) спровођење физичког тренинга.  

    

 Захтеване карактеристике: Испуњава 

  да не 

1 Материјал погодан за прање и дезинфекцију     

2 База уређаја са точковима     

 Веза са колицима: заштита од нагињања, самоподешавајућа   

3 За кориснике са максималном тежином до 120 кг     

4 Телескопска база уређаја од метала са могућношћу 
продужења  базе   

 Подршка за руке: 
- вођице за руке од биокомпатибилне пене 
- обујмице за руке за парализоване пацијенте   

4 Радијус ослонца за стопала подесив у два положаја од 65 до 
110 мм     

5 Подршка за ноге: 
- могућност подешавања по висини 
- Обујмице мекане и подесиве по висини     

6 Контролна јединица: 
- дисплеј у боји најмање 10,4" промењљивог нагиба, са touch- 
screen функцијом 
- прикључак: 2 x USB за ажурирање програма и пренос 
података на рачунар, слушалице 
- контрола гласом за хитно заустављање 
- прегледност, истовремено за: трајање вежбања, сила отпора, 
активни параметри (перформансе),  дужина  - "пређени пут", 
смер. 
- подешавања за: 
         * време вежбања (0 - 180 минута) 
         * смер окретања (напред / назад) 
         * заустављање - глатки "start-up" 
         * брзина окретања - 0 до 60 обртаја у минути 
         * подешавање силе отпора - најмање у 15 корака 
(степени) 
         * препознавање спазма (on / off)     
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7 

Софтвер - програм вежбања: 
- Neuro: контрола вежбе отпора 
- Isokinetic: вежба контроле брзине 
- Информације са лица места о физиолошким процесима: 
Bars - Road (активност десно/лево), Passive (мишићни тонус 
пре и после вежбања), Smiley (координација вежбе горњег 
дела тела) 
- Евалуација вежбања: трајање, све активне преформансе, 
активне перформансе лево/десно      

8 8 различитио дизајнираних програма који анимирају 
корисника на циљно орјентисане вежбе. Резултати вежбе 
аутоматски се приказују на екрану.     

 Компатибилност апарата за групну терапију: до 4 корисника 
могу да вежбају у исто време заједно на селектоване 3 групе 
информација са лица места о физиолошким процесима.    

 Извор напајања: 220 V - мрежни прикључак   

9 Снага мотора за руке: 100 W     

10 Снага мотора за ноге: 240 W     

    
 

Б) 1 јединица Software за  ГРУПНУ ТЕРАПИЈУ: 
(укључујући  software и  mini-pc)  
   

 
 
 

Напомена: 

   
 За понуђену опрему, потребно је доставити каталошку или другу произвођачку 

документацију из које се несумњиво може утврдити да опрем испуњава захтеване 

карактеристике. 

 
Испоручилац опреме има обавезу обуке за кориснике опреме и то најмање 

једног оператера, до нивоа даље обуке других терапеута.  

 

 

Београд, ________2015. године        

                            

        М.П.                    

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 



 

Образац број 11 

 

 

Структура цене 

 
Табела 1. 

 

Назив добра 

Набавна 

цена РСД 

За 1 комад 

Царински и 

други 

трошкови  

(РСД) 

ПДВ 

____ % 

(РСД) 

Укупна цена 

опреме са ПДВ 

За 1 ком.(РСД) 

 

 

Комада 4 

Укупна цена 

опреме са ПДВ 

За 4 ком.(РСД) 

1. Фитнес опрема за физички 

тренинг непокретних и 

слабо покретних пацијената  

_______________________  

 (марка и модел) 

     

 

 

4 

 

2. 1 JEDINICA  Software ZA 
GRUPNU TERAPIJU: 
(UKLJUČUJUĆI  software I  
mini-pc)  
 

     

 

 

1 

 

       
УКУПНО РСД: 

 

 

 

Београд, ________2015. године        

                            

        М.П.                    

                                                                                                                             ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 

 



 

 

 

Образац број 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. 

  

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

трошкове и трошкове прибављања средства 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. 

 

 

 

 

 

Београд, ________2015. године        

                            

        М.П.                    

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 
 

 

Овај образац није обавезно да се прилаже уз понуду 
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Образац број 13 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

о испоруци „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних 

пацијената“,  за потребе Института  за рехабилитацију, марка/модел: 

_______________________________________, по спроведеном поступку 

за јавну набавку мале вредности број 57/15 

 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,  
МБ 07050844,   

ПИБ 101962711,  

кога заступа Директор Института: Проф. др Милица Лазовић, 

 ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ПОНУЂАЧ:  

 ________________________________________________________________, 

МБ__________________,  

ПИБ_________________,  

број рачуна_____________________________, 

кога заступа директор __________________________________, 

( у даљем тексту: „Продавац“ ) 

 

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године), а на основу позива за набавку добара – „Фитнес опрема за физички 

тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“, за потребе Института  за 

рехабилитацију, спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

- да је понуђач, дана _____ 2015. године доставио понуду бр. ______ од ______2015. 

године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора. 

- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број _________ од 

______2015. године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду понуђача број 

______________ од ______2015. године и изабрао испоручиоца добара за „Фитнес опрема 

за физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“,  према понуди коју је 

доставио из спроведеног поступка јавне набавке. 
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 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
  

ЧЛАН 1. 

 

Купац купује од Продавца, према условима наведеним у овом Уговору следеће: 

Четири сета уређаја - опреме „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо 

покретних пацијената“: ___________________________________  

(марка и модел понуђене опреме), у свему према усвојеној Понуди бр._____ од _______ 

2015. године, која је саставни део овог Уговора. 

  

 

КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА 

 

ЧЛАН 2. 

  

Купац купује од Продавца четири сета уређаја - опреме „Фитнес опрема за физички 

тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“: 

 ____________________________________________ (марка и модел понуђене опреме), 

 

по укупној цени од _________________ динара без ПДВ, односно, ____________ динара са 

ПДВ, са плаћеном царином и свим осталим трошковима до испорке (словима: 

 

____________________________________________________________).  

  

Понуђене цене јефиксна, до извршења посла. 

  

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

ЧЛАН 3. 

  

Купац ће купопродајну цену  фитнес опреме наведену у члану 2. овог Уговора уплатити на 

динарски рачун Продавца број: _________________________,  код 

___________________________________________ банке, према условима из понуде и 

пријему фактуре од стране Продавца, у року до 30 дана од дана пријема опреме. 

 

Продавац, ће у року од 10 дана доставити меничну гаранцију за повраћај аванса, уколико 

захтева авансно плаћање. Менична гаранција са меничним овлашћењем на износ аванса са 

ПДВ мора бити са клаузулом неопозива и платива на први позив са роком важења 5 дана 

дуже од рока извршења посла, односно , испоруке добра.  

 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
                                                       ЧЛАН 4. 

 
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора купцу достави бланко соло 

меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, са 

клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са 

роком важења 30 дана дуже од рока извршења посла, односно , испоруке добара.  
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За период гарантног рока, Продавац ће пре оконачног обрачуна и коначне исплате 

доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини 10% вредности понуде без ПДВ-а, са роком  важења 30 дана дуже од гарантног рока.  

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Продавац  мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за 

колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 

 

  

РОК ИСПОРУКЕ, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

 

ЧЛАН 5. 

  

Рок за испоруку опреме је _______ дана од дана ступања на снагу Уговора (не дуже од 20 

календарских дана).  

 

Место испоруке ја на адреси купца у Селтерс бањи у Младеновцу. 

 

Квалитативни преглед испоручене опреме извршиће овлашћени представници уговорних 

страна, који ће о томе сачинити одговарајући записник. 

  

По извршеној примопредаји опреме, ризик од пропасти и оштећења ствари прелази са 

продавца на купца. 

 

Испоручилац опреме има обавезу обуке за кориснике опреме и то најмање једног 

оператера, до нивоа даље обуке других терапеута.  

 

 

ГАРАНЦИЈЕ 

 

ЧЛАН 6. 

  

Продавац даје гаранцију према општим условима из понуде и норме гаранције и то: 

 За опрему: ______ година (не мање од 2 године), од примопредаје; 

За дату гаранцију, Продавац ће Купцу, при примопредаји опреме, предати меничне 

гаранције на износ од 10% вредности понуде са ПДВ, за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

Услов, да  Купац  за испоручену опрему користи права из гарантног рока, је да опрема буде 

правилно коришћена, према упутству произвођача. 

  

Продавац се обавезује да сноси све трошкове интервенције на опреми у току трајања 

гарантног рока, а према општим условима из понуде и норме гаранције. 

  

Продавац се обавезује да уз испоручену опрему преда упутство за одржавање и руковање 

опремом на српском језику. 
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СУДСКА НАДЛЕЖНОСТ 

 

ЧЛАН 7. 

  

Купац и Продавац  су се споразумели да ће све евентуалне разлике у мишљењу решити 

договором. Уколико то  није могуће, за све садашње и будуће приговоре по овом Уговору, 

надлежан је Суд у Београду. 

  

 

СТУПАЊЕ  УГОВОРА  НА СНАГУ И РАСКИД 

 

ЧЛАН 8. 

  

Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране и уплате аванса, уколико је 

захтеван. 

  

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор, уколико друга уговорна страна 

без оправданих разлога не извршава преузете уговорне обавезе. Превременим раскидом 

важности Уговора не могу се оспоравати, умањивати или доводити у питање права и 

обавезе уговорних страна које су стечене пре дана престанка његове важности. 

  

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 9. 

  

Свака евентуална измена Уговора мора се извршити у писменој форми, уз потпис обе 

уговорне стране. 

  

Ниједна уговорна страна није овлашћена да права и обавезе из овог Уговора преноси на 

треће лице без писаног одобрења друге стране. 

  

Уговорне стране се могу позивати на вишу силу, која их делимично или у потпуности 

спречава да изврши  обавезе које произилазе из овог Уговора, само онда ако о почетку и 

завршетку принудних околности писмено обавесте другу страну, најкасније у року од 

седам дана од дана њиховог настајања. 

  

Писменом обавештењу, по могућству, треба приложити потврду са тачним подацима о 

овим принудним околностима од стране надлежног органа. 

  

Уговорна страна која се не придржава наведених услова, преузима на себе неопозиво и у 

потпуности последице и ризик случајева више силе, који другој уговорној страни нису 

саопштени у року и на начин који је предвиђен овим Уговором. 
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Под вишом силом, у смислу одредаба овог Уговора, подразумева се свака непремостива 

околност која може да настане као резултат природних догађаја или политичких и 

привредних околности (штрајк, блокада и сл.), а која спречава у потпуности или делимично 

испуњење уговорних обавеза. 

  

У случају више силе, рокови за извршење  обавеза уговорне стране, код које је виша сила 

настала, продужавају се за период кашњења проузрокован вишом силом, па у том случају 

друга уговорна страна не може захтевати пенале, камате или друге надокнаде штете. 

  

 

ЧЛАН 10. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

  

Саставним делом овог Уговора сматра се и Понуда Продавца број: _________, од 

_________ 2015. године. 
   

 

Уговорене стране: 

 

                    За Продавца:         За Купца: 

М.П. 

  

 

__________________________ 
М.П. 

 

 

___________________________  

Директор 

 

Проф.др Милица Лазовић 

директор Института за 

рехабилитацију 
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Образац број 14 
за озбиљност понуде 
 

 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 

Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ  10 % од укупне вредности понуде без пдв на име 

озбиљности понуде за ЈН бр. 57/15 чији је предмет „Фитнес опрема за физички тренинг 

непокретних и слабо покретних пацијената“,  што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, 

да у своју корист врши 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.  

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за 

предметну јавну набавку. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, 

на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за 

дужника и 1 (један) за повериоца. 

 

Датум издавања овлашћења _________________године  

Датум до кога важи овлашћење _________________године  

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                  ____________________________ 

                                              МП                                                                                 


