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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), члана. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка ЈН 21/17 ОП број 8520-3/17 од 25.04.2017. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 21/17 ОП број 8520-4/17 од 
25.04.2017. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – Набавка аутомобила за рад на терену  
путем петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. И 2021. годину) 

ЈН 21/17 ОП 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад 
Интернет страница:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН 21/17 ОП су добра – Набавка возила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину). 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка.  
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Служба за контакт: Служба за комерцијалне послове – јавне нбавке, 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs односно број факса: 021-528-014.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
mailto:javne.nabavke@nsinfo.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН 21/17 ОП су добра – Набавка аутомобила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) и то набавка једног 
путничког возила ниже класе, једног путничког возила средње класе и 4 теретна – 
комерцијална возила, све путем финасијског лизинга. 
 
Шифра:  34110000 – Путнички аутомобили. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Наручилац не спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума. 
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Образац број 1 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
 

Назив: возило ниже класе  
Количина: 1 комад 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА: 
 

 Укупно седећих места укључујући и возача: 5 места 

 Број врата 4 + гепек врата 

 Боја: Сребрна металик 

 Мотор: бензин 

 Радна запремина мотора: до 999 cm3 

 Снага мотора:  55кW 

 Мењач: мануелни – минимум 5 брзина + рикверц 

 Емисиона норма: минимум EURO VI 

 Запремина пртљажника: od 260- 280 литара 

 Дужина возила: од 3900-4000 mm 

 Ширина возила од 1600-1700 mm 

 Погонска осовина: напред 

 Даљинско централно закључавање 

 ESP, укључујући ABS и ACP 

 Ваздушни јастуци за возача и сувозача, и бочни ваздушни јастуци напред 

 Челични резевни точак пуних димензија 

 Индикатор пробушене гуме 

 Челични точкови са радкапнама, димензије гума 175/70 R 14 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 1-1 

 
Назив: возило средње класе  
Количина: 1 комада 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА: 
 

 Укупно седећих места укључујући и возача: 5 места 

 Број врата 4 + гепек врата 

 Боја: Сребрна металик 

 Мотор: дизел 

 Радна запремина мотора: 1598 cm3 

 Снага мотора: до 84 kW do 86 kw 

 Мењач: мануелни – минимум 5 брзина + рикверц 

 Емисиона норма: минимум EURO VI 

 Запремина пртљажника: od 370-390 литара 

 Дужина возила: од 4200-4300 mm 

 Ширина возила од 1750-1800 mm 

 Погонска осовина: напред 

 Прозори у кабини електроподесиви и напред и позади 

 Централни наслон за руке 

 Даљинско централно закључавање 

 ЕСЦ контрола стабилност уључујући ABS, АСР и ЕДЛ 

 Дигитални двозонски клима уређај 

 Торзионо (задње) ослањање 

 Индикатор пробушене гуме 

 Тонирана, топлотно изолујућа стакла 

 Детекција замора 

 Халогена светла са дневним ЛЕД дневним светлима 

 Ваздушни јастуци за возача и сувозача, ваздушни јастук за колена возача 

 Систем ваздушних завеса за путнике на предњим  и задњим седиштима укључујући и 
бочне ваздушне јастуке напред  

 Алуминијумске фелне, димензије гума 205/55 Р16 

 Преднја седишта са подесаванјем висине, лумбална подршка на предњим седиштима 

 Асиметрично преклапанје наслона  заднје  клупe 

 Централни наслон за руку на задњој клупи  

 Темпомат 

 Мулти функионални кожни волан, ручица мењача обложена кожом 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 1-2 

 
Назив: теретно – комерцијално возило 
Количина: 4 комада 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА: 
 

 Укупно седећих места укључујући и возача: 5 места 

 Број врата: 4 + задња двокрилна врата  

 Боја: Сребрна металик 

 Мотор: дизел 

 Радна запремина мотора:  1968 cm3 

 Снага мотора: од 74 kW до 76 кW  

 Обртни момент : 2.900 – 4.000 о/мин 

 Максимални обртни момент:  250 Нм / 1.300 – 2.800 о/мин  

 Мењач: мануелни – минимум 5 брзина + рикверц 

 Емисиона норма: минимум EURO VI 

 Дужина возила: од 4400-4510 mm 

 Ширина возила: од 1790-2100 mm 

 Висина возила: од 1800-1900 мм 

 Дужина товарног простора: до 1800 мм 

 Ширина товарног простора:  од 1100-1150 мм 

 Висина товарног простора: од 1200-1300 мм 

 Носивост: 700-720 кг 

 Погонска осовина: напред 

 Полуаутоматски клима уређај 

 Затамлјена заднја стакла  

 Браници у боји возила 

 Преднја светла за маглу 

 Даљинско цетрално закључавање 

 ЕСЦ контрола стабилност уључујући ABS, АСР и ЕДЛ 

 Ваздушни јастуци за возача и сувозача, и бочни ваздушни јастуци напред 

 Челични резевни точак пуних димензија 

 Челични точкови са радкапнама, димензије гума 195/65 R 15 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка аутомобила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) ЈН 21/17 ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
дана 12.06.2017. до 9 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.06.2017. године, са 
почетком у 11 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 

1. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. од 1 до 1-2 - Техничка 
спецификација; 

2. Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци понуде: Oбразац бр. 2 – Образац 
понуде, Образац бр. 2-1 – Подаци о подизвођачу (овај образац није обавезно 
доставити ако се не ангажује подизвођач), Образац бр. 2-2 – Подаци о учеснику у 
заједничкој понуди (овај образац није обавезно доставити ако понуђач не наступа у 
заједничкој понуди), Образац бр. 2-3 – Опис предмета набавке; 

3. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 3 до 3-5– Образац структуре цена са 
упутством како да се попуни; 

4. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. од 4 до 4-5 – Образац обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском 
лизингу 

5. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. од 5 до 5-3 – Образац плана 
отплате финансијског лизинга 

6. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 6 – Образац трошкова припреме 
понуде (није обавезaн); 

7. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 7 – Модел уговора и финансијском 
лизингу 
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8. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 8 – Модел уговора за набавку 
добара набавка аутомобила за рад на терену путем петогодишњег уговора (за 2017., 
2018., 2019., 2020. и 2021. годину), ЈН 21/17 ОП  

9. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 9 – Менично писмо – овлашћење за 
озбиљност понуде 

10. Потписан и печатом оверен Oбразац бр. 10 – Менично писмо – овлашћење за добро 
извршење уговора 

11. Потписан и печатом оверен Oбразац бр. 11 – Менично писмо – овлашћење за 
отклањање грешака у гарантном року 

12. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 12 – Образац изјаве о независној 
понуди; 

13.  Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 13 – Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона; 

14. Остала документа тражена конкурсном документацијом. 
 
 
Понуђач доставља понуду на обрасцима из конкурсне документације који садрже печат 

Наручиоца.  Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној 
документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи 
попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 
оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране 
понуђача. 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована у партије.  

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка аутомобила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) ЈН 21/17 ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка аутомобила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) ЈН 21/17 ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка аутомобила за рад на терену путем 
петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) ЈН 21/17 ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка аутомобила за рад на терену 
путем петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) ЈН 21/17 ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 

6. 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 може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
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 понуђача 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 
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем 

- Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Услови плаћања 
 

9.1. Начин плаћања и рокови плаћања  
Предмет је четрдесетосмомесечни финансијски лизинг, са 48 месечних рата отплате, без 
учешћа у складу са образцем Обрачуна лизинг накнаде (образац 4 до 4-4), уговора о 
финансијском лизингу и планом отплате финансијског лизинга према понуди понуђача 
(образац 5 до 5-3). Поред означења лизинг накнаде, давалац лизинга је дужан да означи и 
друге трошкове који настају закључењем уговора о финансијском лизингу у складу са 
обачуном лизинг накнаде (Образац 4 до 4-4), а које ће наручилац платити једнократно уз прву 
од 48 рата лизинг накнаде која доспева даном потписивања уговора о лизингу.  
Исплата сваке лизинг накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате понуђача (образац 
5 до 5-3) и то без посебно испостављеног рачуна, док ће се исплата трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском лизингу извршити у року за плаћање прве рате лизинг 
накнаде датом у истом плану.  
 

9.2. Рок испоруке  
Најдужи рок испоруке за предметна добра, а који је наручилац спреман да прихвати је 75 дана 
рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци. Наручилац не прихвата никакво додатно 
условљавање од стране понуђача по питању рока испоруке. Уколико је место испоруке добара 

удаљено до 20 км од седишта Наручиоца возила се преузимају на адреси Испоручиоца 
возила. Уколико је место испоруке возила удаљено више од 20 км од седишта Наручиоца 
возила се преузимају на адреси Наручиоца.  
 

9.3. Рок важења понуде (опција понуде)  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуда у 
којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од 
минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива.  
 

9.4. Сервисни интервал:  
Минимално 15.000km.  
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9.5. Гарантни период  
Према спецификацији произвођача 

 Гаранција на возило: минимум 4 године или 150.000km. 

 Гаранција на лимарију: минимум 12 година 
 

9.6. Овлашћени сервис понуђача 
Уколико је овлашћени сервис  удаљен више од 20 км од седишта Наручиоца, Понуђач сноси 
трошкове довожења возила од стране Наручиоца за сваки пређени километар који пређе 
Наручилац а који је изнад 20 км од седишта Наручиоца. 
 

9.7. ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА, ДАВАОЦА И ИСПОРУЧИОЦА ЛИЗИНГА 
 

9.7.1. Обавезе наручиоца (примаоца лизинга):  
- Уговор о лизингу се закључује најкасније 5 дана пре истека рока за испоруку возила.  
- Да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи уговор о осигурању 
код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање од 
одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све 
случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
  

9.7.2. Обавезе изабраног понуђача (даваоца лизинга):  
- Уговор о лизингу се закључује најкасније 5 дана пре истека рока за испоруку 
возила/предметних добара  
- Да пре закључења уговора о финансијском лизингу, са испоручиоцем предмета лизинга 
склопи Уговор о испоруци, а који ће бити у свему усклађен према захтевима Примаоца 
лизинга из конкурсне документације и усвојеној понуди, а посебно у погледу обавеза 
испоручиоца пре и након испоруке возила (достава плана сервисираних прегледа у гарантном 
периоду и каталога резервних делова за комплетно возило на ЦД-у, достава Записника о 
вршењу техничког прегледа на коме је утврђено да је возило исправно, гарантни период за 
комплетно возило, обавезе испоручиоца у гарантном року према Примаоцу, одговорност за 
материјалне недостатке предмета лизинга, одговорност за исправно функционисање ствари у 
гарантном року, датум и начин испоруке лизинга, место испоруке и начин примопредаје и 
сервисирање у гарантном року и др.). Прималац лизинга потписивањем одобрава Уговор о 
испоруци у делу који се односи на одређење предмета лизинга, цену, место, рок и начин 
испоруке предмета лизинга као и друге услове који се тичу његових интереса. Саставни део 
Уговора о испоруци сачињава и Образац техничког описа понуђеног предметног добра. 
- Поднесе захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга који се води код 
Агенције за привредне регистре у року од 7 дана  од дана испоруке предмета лизинга, а захтев 
за упис измене и допуне података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року 
од 7 дана од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање 
података условиле. 
- Остале обавезе дефинисане моделом уговора. 
 

9.7.3. Обавезе изабраног понуђача (испоручиоца предмета лизинга): 
- Уз испоруку возила/предметног добра достави каталог резервних делова за комплетно 
возило 
- Технички преглед возила /предметног добра обави о сопственом трошку 
- Уз возило/предметно добро достави Записник о вршењу техничког прегледа на коме је 
утврђено да је возило ИСПРАВНО. 
- Отклони недостатке (неисправности) који се појаве у току гарантног периода, у року од 15 
дана од пријема обавештења од стране Примаоца лизинга, односно дати предлог рењења за 
отклањанње недостатака (не исправности) у року од 15 дана 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Вредности се у поступку јавне набавке исказује у динарима.  
Вредности у понуди могу бити исказане у еврима.  
Све вредности морају бити исказане у истој валути. За прерачун цене у динаре користиће се 
средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуде.  
Укупна вредност понуде треба да садржи све трошкове. У укупну вредност понуде морају бити 
урачунати сви трошкови (царина, транспорт и сви други трошкови који су везани за 
реализацију уговорених обавеза) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, 
фактурисати нити наплаћивати.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијском лизингу.  

 
Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале 
лизинг накнаде. Наручилац је дужан да даваоца лизинга обавести о намери 
превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи 
начин: у одређеном % неамортизоване вредности предмета лизинга у складу са 
понудом понуђача. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 
1. Меница за озбиљност понуде 
Понуђач је, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), бланко соло меницу за озбиљност 
понуде, безусловно и неопозиво наплативу, заједно са једним попуњеним, потписаним и 
овереним Меничним писмом – овлашћењем (Образац број 9), (менично писмо - Образац број 
9 се прилаже и као саставни део понуде).  
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране надлежног суда (ОП образац), Понуђач 
је дужан доставити Наручиоцу уз понуду.  
Менично писмо – овлашћење (Образац бр. 9) за озбиљност понуде мора бити попуњено у 
висини од 10% вредности понуде без ПДВ. 
Нереализована меница за озбиљност понуде биће враћена Извршиоцу после истека важења 
понуде. 
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Понуђач  је уколико му буде додељен уговор  у обавези да обезбеди у корист Наручиоца: 
2. Меница за добро извршење уговора 
Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), 
бланко соло меницу за добро извршење уговора, безусловно и неопозиво наплативу, заједно 
са једним, попуњеним, потписаним и овереним Меничним писмом – овлашћењем (Образац 
број 10), (менично писмо - Образац бр. 10 – потписано и печатирано се прилаже и као 
саставни део понуде). 
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране надлежног суда (ОП образац), Понуђач 
је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања уговора.  
Менично писмо – овлашћење (Образац 10) за добро извршење уговора мора бити попуњено у 
висини од 10% вредности уговора без ПДВ. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором.  
Нереализована меница за добро извршења уговора биће враћена Извршиоцу  након  истека 
уговора. 
 
3. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 4 (четири), 
бланко соло менице за отклањање грешака у гарантном року, безусловно и неопозиво 
наплативе, заједно са четири попуњена,потписана и оверена Менична писма – овлашћењем 
(Образац бр. 11), (менично писмо - Образац бр. 11 потписано и печатирано се прилаже и као 
саставни део понуде).  
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране надлежног суда (ОП образац), Понуђач 
је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања уговора.  
Свако менично писмо – овлашћење (Образац бр. 11) за отклањање грешака у гарантном року 
мора бити попуњено у висини од по 2,5% вредности уговора без ПДВ. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
Нереализована меница за отклањање грешака у гарантном року биће враћена Извршиоцу 
после истека гарантног рока. 
 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом 
на број 021/528-014 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Напомена: Уколико се Захтев за додатним информацијама доставља факсом или мејлом и  
стигне у току радног времена тј. сваког радног дана (од понедљка до петка) у интервалу од 7 
до 15 часова сматраће се да је захтев пристигао истог дана. За захтеве пристигле након 
напред утврђеног времена, сматраће се да су стигли првог наредног радног дана у 
интервалу од 7 до 15 часова 
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 21/17 ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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.  
 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ИМА 
НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ 

 
Понуђач који у складу са чланом 83. Закона има негативну референцу и ако таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  
(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 
се продужи. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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 подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца. осим уколико Законом није другачије одређено 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 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 истека рока из члана 149. став 3. Закона 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 десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог закона. 
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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. 
   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на жиро рачун буџета Републике Србије 
број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - ознака јавне набавке, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу од: 
 
2) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
3) 250.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo je 
прoцeњeнa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
4) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
5) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo збир 
прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa, укoликo je 
нaбaвкa oбликoвaнa пo пaртиjaмa;  
6) 0,1% прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe цeнe пoнуђaчa кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa 
врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
7) 0,1% збирa прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe 
цeнe пoнуђaчa кojимa су дoдeљeни угoвoри, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн 
oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoшкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдњaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa oснoвaн, нaручилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaштиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa мoрa 
нaручиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa дeлимичнo усвojeн, Рeпубличкa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe 
свaкa стрaнкa снoсити свoje трoшкoвe или ћe трoшкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм 
зaхтeву зa зaштиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoшкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoшкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoшeњa oдлукe нaручиoцa, oднoснo Рeпубличкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa.  
O трoшкoвимa oдлучуje Рeпубличкa кoмисиja. Oдлукa Рeпубличкe кoмисиje je извршни нaслoв.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу  којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 
јавним набавкама: 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.. ЗАКОНА 

За правна лица 
  

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – Дозвола за обављање посла 
финансијског лизинга коју издаје НБС. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона 
о јавним набавкама: 
 
За правна лица 
1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода); 
 

2. Услов: Право на учешће има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван 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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 
није осуђиван 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. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
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Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним 
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа 
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

 
4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке – Дозвола за обављање посла финансијског лизинга коју издаје 
НБС. 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3.  не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За предузетнике 

1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода); 

 
2. Услов: Право на учешће има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван 

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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 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. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
 б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој предузетник има седиште не издају докази из члана 77. 
Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под 
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кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 

 
4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке – Дозвола за обављање посла финансијског лизинга коју 
издаје НБС. 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За физичка лица 
1. Услов: Право на учешће има физичко лице које није осуђивано 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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 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; 

 
2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне Управе локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој физико лице има пребивалиште не издају докази из члана 77. 
Закона, понуђач-физичко лице може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским 
или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 
 

3. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  
предмет јавне набавке.  
Доказ: Дозвола за обављање посла финансијског лизинга коју издаје НБС. 

 
4. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 подношња понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 1. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 

Докази о испуњености услова за учешће могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од дана 
пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију свих 
наведених доказа. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави у року на увид 
оригинал или оверену копију свих горе наведених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву и уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 

Понуђач је у обавези да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова у поступку јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 

 
 Понуђачи који су Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1.) 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 76. Закона о јавним 
набавкама: 
 

1. Пословни капацитет  

а) Услов 
Понуђач мора бити овлашћени продавац и овлашћени сервисер марке возила које даје у 
понуди. 

б) Доказ: 
Уговор, изјава, потврда издата од произвођача понуђених возила или генералног 

дистрибутера 
 

А. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач 1) до 4) Закона о 
јавним набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама подизвођач 
мора да испуњава само ако ће он бити задужен за реализацију дела јавне набавке за који се 
тражи дозвола. 
Подизвођач мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Б. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Срав 1. Тач. 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама, 
испуњава само онај понуђач из групе понуђача који ће бити задужен за реализацију дела јавне 
набавке за који се тражи дозвола. 
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац број 2 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Набавка  
аутомобила за рад на терену путем петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. 
годину), ЈН 21/17 ОП 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 
 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Заокружити начин подношења понуде 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (навести назив и седиште свих понуђача) 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

Врста правног лица (Заокружити) 

   а) Микро предузеће  

   б) Мало предузеће  

   в) Средње предузеће  

   г) Велико предузеће  

   д) Гигантско предузеће  

   ђ) Физичко лице  

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 2-1 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
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: 

 

 
2) 

 
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: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 2-2 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
на основу споразума број _____________ од _______________  
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 2-3 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (цена и други захтевани услови) добра –  Набавка аутомобила 
за рад на терену путем петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину, 
ЈН 21/17 ОП 
Понуда бр ________________ од __________________ 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
динари / еври (заокружи) 
Цена која је изражена у еврима платива је у 
динарској противвредности по одговарајућем 
средњем девизном курсу НБС на дан фактурисања.  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
динари / еври (заокружи) 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Рок важења понуде 
(минимум је 30 дана од дана отварања понуде) 
 

 

 
Сервисни интервал 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

Адреса на којој се врши испорука возила 
 

 

Удаљеност места испоруке возила од седишта 
Наручиоца 

 

Адреса на којој се налази овлашћени сервис 
 

 

Удаљеност овлашћеног сервиса од адресе 
Наручиоца 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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 одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Образац број 3 
 

Назив понуђача (даваоца лизинга) 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ВОЗИЛО НИЖЕ КЛАСЕ  

 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ   

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ   

ТИП ПОНУЂЕНОГ   

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ   

 

1. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НОВОГ ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ БЕЗ ПДВ-а, 
ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ 
 

 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ 
ТРОШКОВИ КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ ДРУГИ ТРОШКОВИ 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА) 
БЕЗ ПДВ-а 

 
 
 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (1+2) 
  

 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
 

Понуђени рок испоруке: ______________ дана од дана отварања понуда 

 

ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКАНДЕ  

 

ПОНУЂЕНИ 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Гаранција на возило: минимум 4 године или 150.000km 
Гаранција на лимарију: минимум 12 година 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђено возило 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у образцу 3. 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. 
______________________________________________________ 

(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 
 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 3-1 
 

Назив понуђача (даваоца лизинга) 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ   

 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ   

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ   

ТИП ПОНУЂЕНОГ   

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ   

 

1. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НОВОГ ВОЗИЛА СРЕДЊЕ КЛАСЕ  БЕЗ 
ПДВ-а, ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ 

 
_______________________________ 

(унети цену и валуту) 

2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ 
ТРОШКОВИ КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ ДРУГИ ТРОШКОВИ 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА) 
БЕЗ ПДВ-а 

 
 
 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (1+2) 
  

 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
 

Понуђени рок испоруке: ______________ дана од дана отварања понуда 

 

ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКАНДЕ  
_______________________________________ 

 

ПОНУЂЕНИ 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Гаранција на возило: минимум 4 године или 150.000km 
Гаранција на лимарију: минимум 12 година 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђено возило 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у образцу 3-1. 

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П. 
 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 3-2 
 

Назив понуђача (даваоца лизинга) 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВОЗИЛО ТЕРЕТНО – 
КОМЕРЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 

 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ   

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ   

ТИП ПОНУЂЕНОГ   

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ   

 

1. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НОВОГ ТЕРЕТНО – КОМЕРЦИЈАЛНОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-а, ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ 

 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ 
ТРОШКОВИ КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ ДРУГИ ТРОШКОВИ 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА) 
БЕЗ ПДВ-а 

 
 
 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (1+2)х4 
  

 
_________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
 

Понуђени рок испоруке: ______________ дана од дана отварања понуда 

 

ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКАНДЕ 
 

 
_______________________________________ 

 

ПОНУЂЕНИ 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Гаранција на возило: минимум 4 године или 150.000km 
Гаранција на лимарију: минимум 12 година 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђено возило 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у образцу 3-2. 

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П. 

______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 3-3 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
ЗА ВОЗИЛО НИЖЕ КЛАСЕ 

 
УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове без ПДВ-а и без трошкова 
финансијског лизинга 

 
__________________________________________

______________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга 
без ПДВ-а 

 
__________________________________________

_____________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга са 
ПДВ-ом 

 
__________________________________________

_____________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 
 

Укупно остали трошкови у вези са 
реализацијом уговора, без трошкова 
финансијког лизинга 

 

Укупно трошкови који настају закључењем 
уговора о финасијском лизингу у складу са 
образцима 4, 4-1, и 5-1 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијском лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
______ 

(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијком лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
___________ 

(унети цену и валуту) 

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П 

 
_______________________    _______________________________ 

(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 
 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 3-4 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
ЗА ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ 

 
УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове без ПДВ-а и без трошкова 
финансијског лизинга 

 
__________________________________________

______________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга 
без ПДВ-а 

 
__________________________________________

_____________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга са 
ПДВ-ом 

 
__________________________________________

_____________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 
 

Укупно остали трошкови у вези са 
реализацијом уговора, без трошкова 
финансијког лизинга 

 

Укупно трошкови који настају закључењем 
уговора о финасијском лизингу у складу са 
образцима 4-2, 4-3 и 5-2 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијском лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
______ 

(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијком лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
___________ 

(унети цену и валуту) 

 
 
 

М.П 
ПОНУЂАЧ 

 
_______________________    _______________________________ 

(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 
 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 3-5 
 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
ЗА ТЕРЕТНО – КОМЕРЦИЈАНО ВОЗИЛО  

 
УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове без ПДВ-а и без трошкова 
финансијског лизинга 

 
__________________________________________

______________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга 
без ПДВ-а 

 
__________________________________________

_____________ 
(унети цену и валуту) 

Јединична цена возила укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга са 
ПДВ-ом 

 
__________________________________________

_____________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 
 

Укупно остали трошкови у вези са 
реализацијом уговора, без трошкова 
финансијког лизинга 

 

Укупно трошкови који настају закључењем 
уговора о финасијском лизингу у складу са 
образцима 4-4, 4-5 и 5-3 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијском лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
______ 

(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 
(укључујући све трошкове, лизинг накнаду и 
друге трошкове који настају закључењем 
уговора о финансијком лизингу) за возило 

 
 
 

__________________________________________
___________ 

(унети цену и валуту) 

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П 

 
_______________________    _______________________________ 

(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 
 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 

 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 21/17 0П 32/60 
  

 

VIII ОБРАЗЦИ ЛИЗИНГА И ПЛАНА ОТПЛАТЕ 
 

Образац број 4 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ВОЗИЛО НИЖЕ КЛАСЕ 

Статус у понуди – давалац лизинга 

Пословно име даваоца 
лизинга 

 
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинага  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 
Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу за возило ниже класе 
Бруто набавна вредност лизинга  Преглед других трошкова који настају 

закључењем уговора о финансијском 
лизингу који се плаћају једнократно од 
стране наручиоца уз прву рату лизинг 

накнаде 
Набавна вредност предмета 

лизинга 
 Трошкови одобрења  

ПДВ на набавну вредност 
предмета лизинга 

 ПДВ на трошкове одборења  

Учешће (___% на бруто вредност )  ПДВ - који није садржан у лизинг 
накнади 

 

Износ нето финансирања    
  Трошкови уписа уговора у 

Регистар фин. лизинга 
 

  ПДВ на трошак уписа уговора у 
Регистар фин. лизинга 

 

Укупна камата  Трошкови кредитног бироа са 
ПДВ-ом 

 

Укупан износ рата лизинг накнаде    
Број рата лизинг накнаде   

Остали трошкови 
 

Износ рате лизинг накнаде  
Номинална каматна стопа  
Ефективна стопа лизинг накнаде  

ПОНУЂАЧ 
М.П. 

__________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 4-1 
 
 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ВОЗИЛО НИЖЕ КЛАСЕ 

 
 
Осигурање предмета лизинга 
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно 
каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане 
условима осигуравача.  
 
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа. 
 
 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале накнаде, под следећим условима:  
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: 
у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
 

 

 

 
 

М.П. 
ПОНУЂАЧ 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 4-2 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ 

Статус у понуди – давалац лизинга 

Пословно име даваоца 
лизинга 

 
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинага  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 
Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу за возило средње класе 
Бруто набавна вредност лизинга  Преглед других трошкова који настају 

закључењем уговора о финансијском 
лизингу који се плаћају једнократно од 
стране наручиоца уз прву рату лизинг 

накнаде 
Набавна вредност предмета 

лизинга 
 Трошкови одобрења  

ПДВ на набавну вредност 
предмета лизинга 

 ПДВ на трошкове одборења  

Учешће (___% на бруто вредност )  ПДВ - који није садржан у лизинг 
накнади 

 

Износ нето финансирања    
  Трошкови уписа уговора у 

Регистар фин. лизинга 
 

  ПДВ на трошак уписа уговора у 
Регистар фин. лизинга 

 

Укупна камата  Трошкови кредитног бироа са 
ПДВ-ом 

 

Укупан износ рата лизинг накнаде    
Број рата лизинг накнаде   

Остали трошкови 
 

Износ рате лизинг накнаде  
Номинална каматна стопа  
Ефективна стопа лизинг накнаде  

ПОНУЂАЧ 
М.П. 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 4-3 

 
 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ 

 
 
 
 
Осигурање предмета лизинга 
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно 
каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане 
условима осигуравача.  
 
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа. 
 
 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале накнаде, под следећим условима:  
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: 
 у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 

 

 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. 
 
 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 4-4 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ТЕРЕТНО - КОМЕРЦИЈАЛНО 

ВОЗИЛО 

Статус у понуди – давалац лизинга 

Пословно име даваоца 
лизинга 

 
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинага  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 
Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу за теретно - комерцијално возило  
Бруто набавна вредност лизинга  Преглед других трошкова који настају 

закључењем уговора о финансијском 
лизингу који се плаћају једнократно од 
стране наручиоца уз прву рату лизинг 

накнаде 
Набавна вредност предмета 

лизинга 
 Трошкови одобрења  

ПДВ на набавну вредност 
предмета лизинга 

 ПДВ на трошкове одборења  

Учешће (___% на бруто вредност )  ПДВ - који није садржан у лизинг 
накнади 

 

Износ нето финансирања    
  Трошкови уписа уговора у 

Регистар фин. лизинга 
 

  ПДВ на трошак уписа уговора у 
Регистар фин. лизинга 

 

Укупна камата  Трошкови кредитног бироа са 
ПДВ-ом 

 

Укупан износ рата лизинг накнаде    
Број рата лизинг накнаде   

Остали трошкови 
 

Износ рате лизинг накнаде  
Номинална каматна стопа  
Ефективна стопа лизинг накнаде  

ПОНУЂАЧ 
М.П. 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 4-5 

 
 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ЗА ТЕРЕТНО - КОМЕРЦИЈАЛНО 

ВОЗИЛО 

 
 
Осигурање предмета лизинга 
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно 
каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане 
условима осигуравача.  
 
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа. 
 
 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале накнаде, под следећим условима:  
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: 
 у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 

 

 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. 
 
 

_______________________    _______________________________ 
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 

                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 5 

 

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА  

 
 

Статус у понуди – давалац лизинга  
 

 
 

Наручилац  

Пословно име даваоца 
лизинга 

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинга  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 
 

ПЛАН ОТПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
 

ЕЛИН:  

Номинална каматна стопа:  

 
 

 
 
Уз образац 5 доставити комплетане планове отплате финасијског лизинга – потписане 
и оверене од стране понуђача – даваоца лизинга. 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. 

 
_______________________    _______________________________ 

(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) 
                 или овлашћени представник понуђача заједничке понуде 
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Образац број 5-1 

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА ВОЗИЛО НИЖЕ КЛАСЕ 

Статус у понуди – давалац лизинга  
Пословно име даваоца лизинга  

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинга  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 

Бруто набавна вредност предмета лизинга   

Износ учешћа без учешћа 

Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа  

Износ рате лизинг накнаде  

Други трошкови који настају закључењем уговора о финансијском лизингу 
који се плаћају једнократно од стране наручиоца уз прву рату лизинг 
накнаде 

 

Номинална каматна стопа  

Ефективна стопа лизинг накнаде  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) 
закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: 
Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање 
које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.  
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа.  
Право опције  
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет 
лизинга откупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену 
опције од _________________.  
Превремена отплата  
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале 
лизинг накнаде, под следећим условима: Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга 
обавести о намери превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у 
вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.  

ПОНУЂАЧ  
                М.П. 

_____________________ _____________________  
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)  

или овлашћени дставник понуђача заједничке понуде  
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Образац број 5-2 

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ 

Статус у понуди – давалац лизинга  
Пословно име даваоца лизинга  

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинга  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 

Бруто набавна вредност предмета лизинга   

Износ учешћа без учешћа 

Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа  

Износ рате лизинг накнаде  

Други трошкови који настају закључењем уговора о финансијском лизингу 
који се плаћају једнократно од стране наручиоца уз прву рату лизинг 
накнаде 

 

Номинална каматна стопа  

Ефективна стопа лизинг накнаде  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) 
закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: 
Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање 
које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.  
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа.  
Право опције  
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет 
лизинга откупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену 
опције од _________________.  
Превремена отплата  
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале 
лизинг накнаде, под следећим условима: Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга 
обавести о намери превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у 
вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.  

ПОНУЂАЧ  
                М.П. 

_____________________ _____________________  
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)  

или овлашћени дставник понуђача заједничке понуде  
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Образац број 5-3 
 

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА ТЕРЕТНО – КОМЕРЦИЈАЛНО ВОЗИЛО 

Статус у понуди – давалац лизинга  

Пословно име даваоца лизинга  
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ број  

Број рачуна  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Прималац лизинга  

Предмет лизинга  

Валута и курс обрачуна  

Датум  

 

Бруто набавна вредност предмета лизинга   

Износ учешћа без учешћа 

Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа  

Износ рате лизинг накнаде  

Други трошкови који настају закључењем уговора о финансијском лизингу 
који се плаћају једнократно од стране наручиоца уз прву рату лизинг 
накнаде 

 

Номинална каматна стопа  

Ефективна стопа лизинг накнаде  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) 
закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: 
Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање 
које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.  
Валутна клаузула  
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа.  
Право опције  
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет 
лизинга откупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену 
опције од _________________.  
Превремена отплата  
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале 
лизинг накнаде, под следећим условима: Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга 
обавести о намери превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.  
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у 
вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.  

ПОНУЂАЧ  
М.П. 

_____________________ _____________________  
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)  

или овлашћени дставник понуђача заједничке понуде  

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 21/17 0П 42/60 
  

 

IХ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Образац број 6 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________                                          ________________________  
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Х МОДЕЛ УГОВОРА  
 

Образац број 7 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 
 Закључен између уговорених страна:  
1._____________________________________________(назив привредног друштва) са седиштем 
у _________________________________(место и адреса) које 
заступа______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  
 
2. ЈкП „ИНФОРМАТИКА“ НОВО САД, са седиштем у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3, са ПИБ-
ом ___, са матичним бројем ____, т.р. бр. ____, кога заступа в.д. директора ____ (даље: 
Прималац лизинга).  
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења: 2 (два) мини буса, марка ____________, тип__________, број шасија 
_____________________ и _______________________, број мотора ____________________ и 
_______________________, година производње_____________, снага мотора________, радна 
запремина__________, капацитет ________ путника. (даље: предмет лизинга).  
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни део овог 
уговора.  
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга.  
 

Право својине Даваоца лизинга 
Члан 2. 

Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу уговора 
закљученог са _____________________________________ (пословно име привредног друштва 
– испоручиоца) у (даље овај став не попуњавати) ____________ дана _____________________ 
године (даље: Уговор о испоруци) Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима 
Примаоца лизинга из конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о 
испоруци Прималац лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор.  
 

Лизинг накнада  
Члан 3. 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара/евра, у складу са 
Уговором о испоруци. Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, 
Даваоцу лизинга платити учешће од ____% бруто цене, односно _________________ 
динара/евра (__________________/______________ словима), као и све трошкове које је 
Давалац лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и 
то у износу од _____________ динара/евра са ПДВ-ом. 
Припадајући ПДВ исказаће се у свим месечним ратама лизинга и платиће се по доспећу лизинг 
рата. 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг накнада) 
износи _______________ динара/евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у ___ месечних рата, у складу са 
Обрачуном лизинг накнаде и планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да 
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прва рата доспева даном потписивања уговора о лизингу. Прималац лизинга се такође 
обавезује да даваоцу лизинга уз прву рату лизинг накнаде исплати и друге трошкове који 
настају закључењем овог уговора (трошкови одобрења, ПДВ на трошкове одобрења, ПДВ на 
камату,  трошкови уписа у регистар финансијског лизинга, ПДВ на трошак уписа у регистар 
финансијског лизинга, трошкови захтева за извештај кредитног бироа са ПДВ-ом).  
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у складу 
с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате утврђеног у том 
плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 

 
Рок на који је уговор закључен 

Члан 4. 
Овај уговор је закључен на период од _____ месеци, од дана закључења овог уговора. 
___________________________ (уписати рок испоруке из понуде). 
 

Право откупа 
Члан 5. 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о финансијском 
лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не стиче право својине, 
нити искључиво право државине предмета лизинга. 
  
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу плаћених 
лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је држалац и корисник 
предмета лизинга само на уговорено време.  
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
Преузимање предмета лизинга 

Члан 6. 
Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Испоручиоца предмета лизинга ___________________________________________, у складу са 
Уговором о испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци.  
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. Записник о 
примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме Испоручиоца, Даваоца и 
Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број уговора о лизингу по коме се 
испорука врши, као и датум и место испоруке. Након потписивања записника о примопредаји, 
целокупна одговорност за предмет лизинга прелази на Примаоца лизинга.  
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све до 
момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и уговором о испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, техничко 
– технолошко унапређење, уређени су Уговором о испоруци. 
 

 
Коришћење предмета лизинга 

Члан 7. 
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, у 
складу са овим уговором, упутствима произвођача и наменом предмета лизинга.  
 
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са ставом 1. овог члана, одговара 
за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга, без обзира на то да ли је непосредно 
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користио предмет лизинга или је то учинило друго лице по његовом налогу или лице којем је 
Прималац лизинга омогућио коришћење предмета лизинга.  
 
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу само 
уз претходну сагласност Даваоца лизинга.  
 
Прималац лизинга не може предузимати радње које за последицу могу имати отуђење или 
било који други вид угрожавања права својине Даваоца лизинга. 
 

Одржавање предмета лизинга 
Члан 8. 

Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да врши све 
потребне поправке искључиво у сервису испоручиоца или овлашћених сервисера. Прималац 
лизинга дужан је да користи (уграђује) само оригиналне резервне делове предмета лизинга.  
 
Прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем предмета лизинга у исправном 
стању, односно вршењем поправки изван овлашћених сервиса и коришћењем неоригиналних 
резервних делова. 
 

Одговорност Примаоца лизинга за штету 
Члан 9. 

Након преузимања предмета лизинга, Прималац лизинга, током трајања овог уговора, 
одговара за штету причињену трећим лицима употребом предмета лизинга и дужан је да је 
надокнади.  
 
Давалац лизинга не одговара Примаоцу лизинга за евентуалну штету која за Примаоца лизинга 
или трећа лица настане неисправношћу предмета лизинга. 
 

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга 
Члан 10. 

Након преузимања предмета лизинга, ризик за случајну пропаст или оштећење предмета 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 

Инструменти обезбеђења плаћања 
Члан 11. 

 
Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
______________________ бланко соло меницу, с меничним овлашћењем и копију овереног 
захтева за регистрацију менице (захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац лизинга 
одобрава Примаоцу лизинга накнадни рок од 3 дана од дана обавештења о том одобрењу. 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става 2 овог члана не испуни своје доспеле 
обавезе, Давалац лизинга је овалашћен да, без посебне сагласности или приговора Примаоца 
лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих потраживања и трошкова и на основу 
њих изврши наплату. 
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, односно лица 
која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, Даваоцу лизинга достави 
нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те промене, као и картон депонованих 
потписа. 
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Обавеза осигурања 
Члан 12. 

Прималац лизинга се обавезује да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: 
Обавезно осигурање од одговорности,осигурање од крађе у земљи, потпуно каско 
осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима 
осигуравача.  
Искључиво право одређивања осигуравајућег друштва код којих ће бити осигуран предмет 
лизинга, као и висину и обим заштите из осигурања има Прималац лизинга. Прималац лизинга 
сноси све трошкове осигурања. 
 

Наступање осигураног случаја 
Члан 13. 

 
Ако наступи осигурани случај који је у вези  са ризицима из члана 12. овог уговора,  Прималац 
лизинга је дужан да без одлагања пријави штету осигуравачу, у складу са условима осигурања, 
као и да копију пријаве штете достави Даваоцу лизинга. 
 
Када осигуравач процени евентуалну штету на предмету лизинга као тоталну, Давалац лизинга 
преузима контакт са осигуравачем и предузима све радње неопходне за наплату ове штете, о 
чему без одлагања извештава Примаоца лизинга ради уређивања њиховог односа у вези са 
том штетом. Даном обавештења Примаоца лизинга ради уређивања њиховог односа у вези са 
том штетом. Даном обавештења Примаоца лизинга о насталој тоталној штети на предмету 
лизинга, престаје обавеза Примаоца лизинга на плаћање лизинг накнаде по наведеном 
основу.  
 
Ако настане делимична штета на предмету лизинга, записник о процени штете потписује 
осигуравач и Давалац лизинга, а Прималац лизинга може преузети предмет лизинга по 
извршеној поправци (репарацији). 
 
Ако штета не буде надокнађена из осигурања из било ког разлога, Прималац лизинга је дужан 
да Даваоцу лизинга исплати укупну штету и надокнади све додатне трошкове, односно да о 
свом трошку врати предмет лизинга у првобитно стање. У том случају, Давалац лизинга ће 
одредити стручно лице које ће проценити висину настале штете, коју је заједно с додатним 
трошковима, Прималац лизинга дужан да уплати на рачун Даваоца лизинга – у року од 3 (три) 
дана од дана достављања писменог обавештења о процењеној штети.  
Давалац лизинга може инструменте обезбеђења плаћања из члана 11. овог уговора 
употребити и ради наплате штете и трошкове из става 4. овог члана. 
 

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга 
Члан 14. 

Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог уговора Даваоцу лизинга омогући, на 
његов захтев, контролу стања и коришћења предмета лизинга, као и да га обавештава о свим 
променама на предмету лизинга.  
Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга, на његов захтев, достави податке о свом 
имовинском стању (извештај о бонитету с билансом стања и билансом успеха, извештај 
овлашћеног ревизора и друго). Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавештава о 
свакој промени свог седишта и лица овлашћеног за заступање (за правно лице). 
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Превремена отплата 

Члан 15. 
Пре истека рока на који је уговор закључен, Прималац лизинга може Даваоцу лизинга да 
исплати укупни износ уговорених рата.  
 
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате из 
става 1. овог члана најкасније 90 дана пре дана те отплате.  
 
Трошкови превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунавају се у вредности од 
_____ % неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 

Регистрација уговора о лизингу 
Члан 16. 

Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског 
лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року од 7 (седам) дана од 
дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне података о овом уговору, 
као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана од момента наступања чињенице 
које су ту измену и допуну, односно брисање података условиле.  
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
Усклађивање месечних лизинг рата 

Члан 17. 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елементе Обрачуна лизинг 
накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора. Промена вредности уговорне 
каматне стопе, односно промена висина лизинг накнаде, за време важења уговора није 
дозвољен. 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга 
Члан 18. 

У случају стечаја Примаоца лизинга, Давалац лизинга има право на издвајање предмета 
лизинга (излучно право) из стечајне масе Примаоца лизинга, у складу са законом којим се 
уређује стечајни поступак.  
Прималац лизинга дужан је да без одлагања обавести Даваоца лизинга о покретању стечајног 
или ликвидационог поступка. 
 

Право преноса својине 
Члан 19. 

Давалац лизинга може пренети право својине на предмету лизинга на треће лице.  
У случају преноса из става 1. овог члана, треће лице ступа на место Даваоца лизинга у свим 
правима и обавезама утврђеним овим уговором. 
 

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20. 

Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Примаоца лизинга о свакој промени 
адресе, броја рачуна, као и других података значајним за извршење обавеза Примаоца 
лизинга утврђеним овим уговором. 
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Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21. 

Испоручилац предмета лизинга се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
преда Примаоцу лизинга меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности 
уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана дуже од дана истека рока за коначну 
испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у члану 6. овог уговора и која мора бити 
неопозива, безусловна и платива на први позив.  
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану меницу из става 1. Овог члана врати 
Испоручиоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола:  
- Протокола о примопредаји возила; 
- Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век од 3 (три) 
године и каталога. 

Члан 22. 
Меница за добро извршење посла активира се:  
- Уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на технички опис 
понуђених возила, који представља обавезан део понуде;  
- Уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све остале обавезе 
које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и овог уговора; 
- Ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила који је дао у 
својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се наплатити уговорна казна из члана 23. 
овог уговора;  
- Уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери извршење јавне 
набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да претходно у својој понуди није навео да 
ће извршење јавне набавке поверити подизвршиоцу. 
 

Члан 23. 
У случају доцње Испоручиоца предмета лизинга са испуњењем обавеза из члана 6. овог 
уговора, уговорене стране сагласно утврђују уговорну казну за износ од 0,2% по дану кашњења 
од појединачне цене добара са ПДВ-ом, а највише до 5% од појединачне цене добара са ПДВ-
ом. 
Наплата уговорне казне ни у ком случају не утиче на право Примаоца лизинга да наплати 
меницу из члана 21. овог уговора и захтева надокнаду претрпљење штете. 
Уговорну казну Прималац лизинга може да наплати из достављеног средстава обезбеђења из 
члана 22. овог Уговора, о чему је дужан претходно обавестити Испоручиоца лизинга.  
Обавештење може бити отпослато писаним путем, електронском поштом или факсом. 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 

Одговорност за материјалне недостатке 
Члан 24. 

За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговара Испоручилац предмета лизинга, у складу са 
Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије испуњење уговора у погледу 
отклањања материјалних недостатака и недостатака у гарантном року од стране Испоручиоца 
лизинга на начин и у року који је дефинисан Уговором о испоруци, а који не може бити дужи 
од 5 дана пријема обавештења, Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог 
уговора. 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 25. 

Давалац лизинга одговара Примаоцу лизинга ако на предмету лизинга постоји право трећег 
лица које искључује, умањује или ограничава државину Примаоца лизинга, а о чијем постојању 
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Прималац лизинга није био обавештен писаним путем, нити се писмено сагласио да преузме 
предмет лизинга оптерећен тим правом.  
 
Ако је Прималац лизинга у тренутку закључења овог уговора знао за могућност да предмет 
лизинга буде одузет или да његова неометана државина буде смањена или ограничена, нема 
право на накнаду штете, ако предмет лизинга буде одузет или државина Примаоца лизинга 
буде смањена или ограничена.  
 
Прималац лизинга је дужан да обавести Даваоца лизинга у случају сазнања да постоји 
претензија трећег лица на било које право које искључује, умањује или ограничава неометану 
државину Примаоца лизинга на предмету лизинга и да позове Даваоца лизинга да у разумном 
року ослободи предмет лизинга од права или претензија трећег лица. 
 

Члан 26. 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора признао 
основано право трећег лица.  
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу одређени износ 
да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити своје одговорности ако 
накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за претрпљену штету. 
 

Члан 27. 
Испоручилац предмета лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку 
или правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина Примаоца 
лизинга на предмету лизинга. 

 
5. РАСКИД УГОВОРА 

Једнострани раскид Даваоца лизинга 
 

Члан 28. 
Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга:  
1) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде,  
2) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања овог 
уговора,  
3) не исплати две или више рата лизинг накнаде,  
4) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о испоруци,  
5) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са уговором, 
односно наменом предмета лизинга,  
6) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања,  
7) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или коришћење 
предмета лизинга трећим лицима,  
8) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 
 

Обавештење у случају раскида 
Члан 29. 

О раскиду уговора доставља се препорученим писмом обавештење другој уговорној страни на 
адресу означену у овом уговору, односно ако је дошло до промене адресе, на адресу о којој је, 
у складу са овим уговором, обавештена уговорна страна која раскида уговор. 
 
Доказом да је друга уговорна страна примила писмено обавештење о раскиду уговора 
сматраће се: 1) потпис на повратници, односно извештај о уручењу писменог обавештења.  
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Право повраћаја предмета лизинга 
Члан 30. 

Ако наступи раскид уговора, Давалац лизинга има право на повраћај предмета лизинга, а 
Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга омогући неометани приступ и преузимање 
лизинга.  
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга.  
При враћању предмета лизинга странке ће саставити записник којим се утврђује право стање 
предмета лизинга. 
 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Престанак Примаоца лизинга 

 
Члан 31. 

Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица.  
 
 

Примена Закона о финансијском лизингу 
Члан 32. 

 
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона којим се уређује 
финансијски лизинг. 

 
Решавање спорова 

Члан 33. 
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно. У случају спора, надлежан је 
суд према седишту Примаоца лизинга.  

 
Правно дејство 

Члан 34. 
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране овлашћених лица 
обе уговорне стране. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 
(три) задржава свака уговорна страна.  
 
 
 
       ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                       ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 
 ________________________                  ________________________ 
 
 
1. Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о 
финансијском лизингу 
 2. План отплате финансијског лизинга  
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Образац број 8 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  
за набавку добра 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ  
путем петогодишњег уговора (за 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину) 

ЈН 21/17 ОП  

 
Закључен између: 
 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар цара Лазара 3  
ПИБ: 101651557, Матични број: 08023182 
Број рачуна: 355-3200238152-61  Назив банке: Војвођанска банка А. Д. – Нови Сад 
Телефон:021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014 
које заступа: в. д.  директора  Ненад Барац, дипл. менаџер 
(у даљем, тексту: Наручилац) 
 
__________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични број: ___________________ 
Број рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефон: ___________________Телефакс:__________________________ 
кога заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Испоручилац) 
 
и 
 
__________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични број: ___________________ 
Број рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефон: ___________________Телефакс:__________________________ 
кога заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Давалац лизинга), 
 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Број и датум одлуке о додели уговора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Понуда изабраног понуђача бр _ _ _ _ _ _ _ од _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач попуњава 
у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Поља означена испрекиданом линијом понуђач није дужан да 
попуни – иста ће бити попуњена од стране Наручиоца  приликом закључивања уговора. 

У случају подношења самосталне понуде приликом закључивања уговора  брисаће се 
реч „Давалац лизинга“ на  местима где је наведено „Давалац лизинга/ Испоручилац“. 
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У случају подношења заједеничке понуде или понуде са подизвођачем, на напред 
наведеним местима, брисаће се реч Испоручилац.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача,  
понуђач је у обавези да попуни и податке који се односе на  Даваоца лизинга. У 
наведеном случају Давалац лизинга је у обавези да потпише овај модел уговора, као и да 
достави свој модел уговора о лизингу, а који мора бити у складу са понудом за набавку 
Аутомобили за рад на терену ЈН 21/17 ОП. 
Понуђач  је у обавези, без обзира да ли наступа самостално или не, да достави у понуди 
модел уговора о лизингу који мора бити у складу са датом понудом као и са овим 
уговором.  
 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
           Предмет уговора је јавна набавка добра-  Аутомобили за рад на терену, ЈН 21/17 ОП (у 
даљем тексту: возила), у свему према захтеву Наручиоца и понуди Испоручиоца која је 
заведена код Наручиоца под  бројем _ _ _ _ _ _ _  од _ _ _ _ _ _ _ _ и која са техничком 
спецификацијом чини саставни део овог уговора.    
         Образци број 1, 1-1, 1-2, 2-3, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 5, 5-1, 5-2, 5-3 
прилажу се уговору.    
 
Вредност уговора 

Члан 2. 
           Вредност возила износи _________________ динара без ПДВ, односно 
____________________ динара са ПДВ-ом. 
           Уговорена цена и јединична цена су фиксне. 
           Испоручилац је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
- број набавке; 
- број уговора. 
           Финансирање: Сопствена средства. 
 
Услови плаћања 

Члан 3. 
          Наручилац ће износ возила утврђен у члану 2. овог уговора платити путем финансијског 
лизинга, са 48 месечних рата отплате без учешћа у складу са образцем Обрачуна лизинг 
накнаде (образац 4 до 4-4), уговора о финансијском лизингу и планом отплате финансијског 
лизинга према понуди Даваоца лизинга/ Испоручиоца. (образац 5 до 5-3).  

        Наручилац и Давалац лизинга / Испоручилац ће уговор о финансијском лизингу закључити 
најкасније 5 дана пре истека рока за испоруку возила. 
        Исплата сваке лизинг накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате Даваоца 
лизинга/Испоручиоца (образац 5) и то без посебно испостављеног рачуна, док ће се исплата 
трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу извршити у року за 
плаћање прве рате лизинг накнаде датом у истом плану.  
       Плаћање последње рате финансијског лизинга, возила прелазе у трајно власништво 
наручиоца, Давалац лизинга/Испоручилац се обавезују да након плаћања последње рате 
пренесе возила у власништво Наручиоца.  
 
 
Обавезе Наручиоца 

Члан 4. 
     Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања возила (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно 
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осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће 
покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.  
 
Рок и место испоруке испоруке Добра 

Члан 5. 
          Рок испоруке Добра је _______________ ( максимално 75 дана), од дана потписивања 
Уговора о испоруци.  
         Уговор о испоруци ће бити потписан у складу са захтевима одређеним у конкурсној 
документацији. 

          Уколико је место испоруке возила удаљено до 20 км од седишта Наручиоца 
возила се преузимају на адреси Испоручиоца возила. Уколико је место испоруке 
возила удаљено више од 20 км од седишта Наручиоца возила се преузимају на адреси 
Наручиоца.  
         Преузимање Добра констатује се записником о примопредаји који потписује Наручилац, 
Давалац лизинга/Испоручилац. Након потписивања записника о примопредаји, целокупна 
одговорност за Добро прелази на Наручиоца. 
 
Обавезе Даваоца лизинга/ Испоручиоца  

Члан 6. 
         Обавеза Даваоца лизинга/Испоручиоца је да седам дана од дана испоруке возила 
поднесе захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга који се води код 
Агенције за привредне регистре, а захтев за упис измене и допуне података о овом уговору, 
као и брисање података из регистра, у року од 7 дана од момента наступања чињенице које су 
ту измену и допуну, односно брисање података условиле. 
 
Овлашћени сервис Испоручиоца 

Члан 8. 
      Уколико је овлашћени сервис  Даваоца лизинга/ Испоручиоца удаљен више од 20 км од 
седишта Наручиоца, Испоручилац сноси трошкове довожења возила од стране Наручиоца за 
сваки пређени километар који пређе Наручилац, а који је изнад 20 км од седишта Наручиоца. 
       У случају квара возила Наручиоца на путу, Испоручилац је у обавези да пружи и услугу 
превоза возила шлет-возилом до сопственог сервиса. 

 
Гарантни период  

Члан 9. 
     Гарантни услови и дужина опште и појединачних гаранција прецизиране су у гарантном 
листу који Давалац лизинга/ Испоручилац предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила.  
     Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је 
предвиђено сервисном књижицом.  
       Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног материјала и 
додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника Испоручиоца.  

   Наручилац се обавезује да у току трајања гарантног рока врши сервисирање возила 
искључиво у овлашћеном сервису, што је један од основних услова за признавање гаранције 
на возила.   
       У току трајања гарантног рока Испоручилац се обавезује да све евентуалне кварове који се 
појаве, поправи без накнаде у року од 45 дана и по условима предвиђеним у гарантном листу. 
У случају да то не уради у предвиђеном року или се исти кварови учестало појављују више пута 
Испоручилац је дужан да возило заменити новим. 
Дужина гарантних рокова одређује се према спецификацији произвођача Добара и то: 

- гаранција на возило: минимум 4 године или 150.000km. 
- гаранција на лимарију: минимум 12 година 
- гаранција на надоградњу: минимум 1 година 
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Средства финансијског обезбеђења 

Члан 10. 
          Испоручилац је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), бланко соло меницу за добро 
извршење уговора, безусловно и неопозиво наплативу, заједно са једним, попуњеним, 
потписаним и овереним Меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији 
менице код Народне банке Србије. 
        Менично писмо – овлашћење за добро извршење уговора мора бити попуњено у висини 
од 10% вредности уговора без ПДВ. 
       Извршилац је у обавези да Наручиоцу достави оверене потписе лица овлашћених за 
заступање који су оверени од стране надлежног суда (ОП образац). 
       Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када 
Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором.  
       Нереализована меница за добро извршења уговора биће враћена Извршиоцу  након  
истека уговора. 
 

Члан 11. 
        Испоручилац је, у обавези да обезбеди Наручиоцу 4 (четири), бланко соло менице за 
отклањање грешака у гарантном року, безусловно и неопозиво наплативе, заједно са два 
попуњена, потписана и оверена Менична писма – овлашћењем као и потврду о регистрaцији 
менице код Народне банке Србије. 
       Свако менично писмо – овлашћење за отклањање грешака у гарантном року мора бити 
попуњено у висини од по 2,5% вредности уговора без ПДВ. 
      Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када 
Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
     Нереализована меница за отклањање грешака у гарантном року биће враћена Испоручиоцу 
после истека гарантног рока. 
 
Казнене одредбе 

Члан 12. 
Уколико набавка  Добра не буде реализована у уговореном року и уколико 

Испоручилац не поштује одредбе овог уговора, исти је обавезан да на захтев Наручиоца 
плати уговорну казну од 0,2 % од укупне вредности Уговора за сваки дан закашњења, а 
највише до 10% вредности уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења 
Испоручиоца. 

Наплата уговорене казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
Наручилац неће бити у обавези да плати цену за Добро све док Испоручилац не 

достави средство финасијског обезбеђења у складу са овим уговором. 
 

Трајање уговора 
Члан 13. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи за период од пет године (2017., 2018., 
2019., 2020. и 2021. година) 
 
Остале одредбе 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе важећих  

законских прописа. 
Наручилац у сваком моменту може раскинути овај Уговор где је отказни рок 15 дана од 

дана достављања писаног обавештења. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 21/17 0П 55/60 
  

 

 
Све евентуалне спорове из Уговора уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 

уколико се не постигне споразум, уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 

          
            НАРУЧИЛАЦ                                                                                                        ИСПОРУЧИЛАЦ 
                       

                           
_________________________                                                                      ________________________ 

 

 

 
    ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
____________________ 
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XI ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Образац број 9 
 

IX ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
           ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

ЈН 21/17 ОП 
 

Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам бланко, соло меницу (за озбиљност понуде), серијски 
број:_____________________ и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, Нови Сад као Повериоца, да их може попунити на износ од: 
_____________________________________________ динара, и 
словима:__________________________________________________________________________
__ за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Понуде 
бр.______________ од _____________ и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар 
цара Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, 
преко _________________________, изврши наплату са свих рачуна Предузећа 
____________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 
 
Менице се могу поднети на наплату у току трајања периода важења понуде; најраније након 
коначности Одлуке о додели уговора,  а најкасније до истека периода важења понуде.  
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача. Уз исти треба доставити и 
меницу регистровану код Народне банке Србије као и ОП образац. 
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Образац  број 10 
 
 

 МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
           ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

ЈН 21/17 ОП  
 

Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу (за добро извршење уговора), серијски 
број:___________________и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3, Нови Сад као Повериоца, да је може попунити на износ од:__________________динара, и 
словима:__________________________________________________________________________
__ за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора 
бр.______________ од _________________ и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски, преко ________________________, изврши наплату са свих рачуна Предузећа 
_________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача и приложен у понуди чиме Понуђач потврђује 
да се обавезује на форму и садржај обрасца меничног овлашћења. 
 
Образац по потреби копирати. 
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Образац  број 11 
 

  МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
           ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

ЈН 21/17 ОП 
 

Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам бланко, соло меницу (за отклањање грешака у гарантном року), серијски 
број:___________________и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3, Нови Сад као Повериоца, да их може попунити на износ од:______________________ 
динара, и 
словима:__________________________________________________________________________
__ за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора 
бр._________________ од ________________ и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски, преко ____________________, изврши наплату са свих рачуна Предузећа 
_________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача и приложен у понуди чиме Понуђач потврђује 
да се обавезује на форму и садржај обрасца меничног овлашћења. 
 
 
Образац по потреби копирати. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Образац број 12 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добра – Набавка возила за рад на терену путем петогодишњег уговора (за 2017., 
2018., 2019., 2020. и 2021. годину) поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКОНА 
  

Образац број 13 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке добра – Набавка возила за рад на терену путем петогодишњег уговора (за 2017., 
2018., 2019., 2020. и 2021. годину) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 


