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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке ЈН 07/17, број 1-132/1-2017 од 15.06.2017. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку ЈН 07/17, број 1-132/2-2017  од 15.06.2017. 
године припремљена је: 

 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у 

отвореном поступку за јавну набавку:  
Комбинована радна машина  путем финансијског лизинга на 60 месеци , бр.                 

ЈН 7/17 
 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Опис лизинг услуге и техничка спецификација предмета лизинга 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. 

 Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

IX Изјаве понуђача 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о Наручиоцу   
Наручилац: .Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 

Адреса: Војислава Илића број 2, 18230 Сокобања,  

Интернет страница:www.jpzelenilo.rs 

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. У овом поступку јавне 
набавке у смислу Закона о финансијском лизингу учествују следећи субјекти: 
Наручилац као Прималац лизинга, понуђач као Испоручилац предмета лизинга и 
понуђач као Давалац лизинга.  
На предметну набавку примењиваће се и: 

- Закон о општем управном поступку  
- Закон о облигационим односима  
- Закон о финансијком лизингу  
- Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском 
лизингу и начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају 
закључењем тог уговора  
- Упутство за примену Одлуке о минималним условима за закључење 
уговора о финансијском лизингу и начину исказивања лизинг накнаде и 
других трошкова који настају закључењем тог уговора  

 
3. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке бр. ЈН 07/17 је добро – Комбинована радна машина  путем 
финансијског лизинга на 60 месеци (у даљем тексту: лизинг) 
 
4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о финансијском 
лизингу 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 Лице за контакт: Саша Михајловић 
е - mail адреса: zelenilosokobanja@gmail.com   

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

1. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке бр. ЈН 07/17 је  комбинована радна машина  путем 
финансијског лизинга на 60 месеци.  
Назив и ознака из општег речника: утоваривачи на точковима - 34144710; услуге 

финансијског лизинга - 66114000 
 
2. Партије  
Јавна набавка је обликована као јединствена (није обликована по партијама). 
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III ОПИС ЛИЗИНГ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА – КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, РОК ОБУКЕ РУКОВАОЦА, РОК 

И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРОТОКОЛ О ПРИМОПРЕДАЈИ, СЕРВИС, ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИСНИ 

РОКОВИ 
 
III - 1 ОПИС ЛИЗИНГ УСЛУГЕ 
 
Лизинг се уговара на 60 месеци. 
 
Прималац лизинга ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту 

права послати обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета лизинга да 

су дужни да потпишу Уговор о испоруци предмета лизинга. 
 
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци 

предмета потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Примаоца лизинга, а 

најкасније у року од 3 (три) дана од протека рока за подношење Захтева за 

заштиту права. 
 
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе 

из прихваћене понуде:  
- назив произвођача предмета лизинга, марку, тип и годину производње  
- комерцијалне елементе (јединичну цену, место, начин и рок испоруке 

предмета лизинга, гарантни рок, овлашћени сервис, рок обуке руковаоца 
и обавезну документација при испоруци).  

Уговорне стране Уговором о испоруци у складу са својим Споразумом о 
заједничком наступу морају конкретизовати своје међусобне одговорности као и 
заједничке и појединачне одговорности према Примаоцу лизинга у вези са 
реализацијом Уговора о финансијском лизингу, посебно одговорност за 
материјалне недостатке на предмету лизинга. 
Потписан Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се истог дана Примаоцу 
лизинга на одобрење. Прималац лизинга ће одобрити Уговор о испоруци његовим 
потписивањем без примедби. 
 
У року од 8 (осам) дана по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права 

Прималац лизинга ће доставити Уговор о предметној јавној набавци Носиоцу 

посла на потписивање. 
 
Прималац и Давалац лизинга ће најкасније до уговореног рока испоруке предмета 

лизинга закључити Уговор о финансијском лизингу. Уз Уговор се доставља и План 

отплате. 

Лизинг накнада уговара се у динарима са непроменљивом каматном стопом. 

Уговорена накнада и каматна стопа током важења Уговора о финансијском 

лизингу не могу се мењати ни по ком основу. 
 

Прималац лизинга ће вршити плаћање својих финансијских обавеза на начин и 

у роковима који одреди Давалац лизинга својим Планом отплате. По уплати 

обавеза по закљученом Уговору о финансијском лизингу Прималац лизинга 

искључује било какву своју одговорност за плаћање предмета лизинга његовом 

Испоручиоцу. 
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Прималац лизинга има право да изврши превремену исплату уговорене лизинг 

накнаде. Ову могућност Прималац лизинга је навео у Моделу уговора. Давалац 

лизинга даје своју сагласност на превремену отплату самим учешћем у поступку 

јавне набавке. 
 

Давалац лизинга искључиви је власник предмета лизинга у периоду важења 

Уговора о финансијком лизингу. Ово своје право он стиче по основу Уговора о 

испоруци. 
 

Прималац лизинга по уплати последње рате лизинг накнаде постаје искључиви 

власник предмета лизинга без додатних финансијских обавеза - плаћања. 
 

Прималац лизинга тражи сагласност понуђача - Даваоца лизинга да ће на 

његов захтев финансирати ПДВ на предмет лизинга на период до 90 дана од дана 

испоруке.Своју сагласност Давалац лизинга даје потписом Изјаве о сагласности. 

(Изјава се налази у поглављу IX К.Д.) 
 

Каматна стопа за финансирање ПДВ-а не може бити већа од понуђене 

номиналне каматне стопе за лизинг накнаду. 
 
 

Обавештење понуђачима:  
Ради давања понуде о финансијском лизингу Прималац лизинга дозвољава 

понуђачима да до рока за достављање понуда утврде степен његове задужености. 
Прималац лизинга је спреман да на захтев потенцијалних понуђача да на увид 
своје финансијске извештаје за које они, сходно својој пословној политици, 
процене да су релевантни за давање понуде.  

Контакт особа за увид у финансијске извештаје Примаоца лизинга је Славица 
Милетић тел. 018/833-068. 
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III - 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА -  КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ  
МАШИНЕ 
 
Увод:  

Kомбинована радна машина - предмет лизинга мора бити нова, некоришћена, 

произведена 2017. Године компатибилна са прикључним уређајима којима 

прималац финансијског лизинга располаже ( маказе за шибље, канало чистач и 

раоник за снег) 
 
Texничке карактеристике за комбиновану машину:  
- Снага мотора мин 105 КS- Мах 110 КS 
-Стандард издувних гасова Мin Tier 3/IIIa 
-Пнеуматици: Сва четири пнеуматика исте величине 
-Дубина копања Мin 4.500mm 
-Ширина кашике за копање Min 500mm-Max 600mm 
-Утоварна кашика Капацитет Min 1,0м3 
-Трансмисија Хидростатичка 
-Шасија Зглобна шасија 
-Брзина кретања Min 35km/h 
-Mаса машине Min 8.000kg-Max 9.000kg. 
-Година производње 2017-нова машина 
 
 
Опрема за комбиновану машину: 
- Хидраулична брза спојка на утоваривачу 
- Хидраулична инсталација за чекић 
- Додатна ровокопачла кашика ширине мин. 250mm- max 350mm 
- Гаранција минимум 12 месеци или 1.500 радних сати  
 
 
НАПОМЕНА: Испоручилац финансијског лизинга може извршити увид у опрему, 

односно  прикључне уређаје којима прималац финансијског лизинга располаже ( 

маказе за шибље, канало чистач и раоник за снег), ради давања изјаве о 

компатибилности понуђене машине. 

Увид се може извршити у дане 03.07., 04.07. и 05.07. 2017. године у са почетком у  

11,00 часова. 

 
 
 
 
 
 

 

Напомена:  
1. Понуђач - Испоручилац предмета лизинга је дужан да уз понуду достави Опис 

техничких спецификација машине коју нуди. Опис техничких спецификација мора 

минимално да садржи техничке карактеристике које захтева Прималац лизинга. Уколико 

Испоручилац предмета лизинга уопште не достави захтевани Опис или достави Опис 
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техничких спецификације који не садржи све захтеве Примаоца лизинга из Техничке 

спецификације његова понуда биће одбијена као неприхватљива тј. биће оцењена као 

неодговарајућа.   
У Опису техничких карактеристика понуђач - Испоручилац предмета лизинга је дужан да 

наведе поред оних захтева које је навео Прималац лизинга и податке који се односе на 

марку понуђене машине, тип, годину производње и произвођача. Опис се доставља на 

меморандуму понуђача - Испоручиоца предмета лизинга, обавезно га потписује 

овлашћеног лица Испоручиоца предмета лизинга и оверава га печатом.   
2. Уз Опис техничких спецификација понуђач - Испоручилац предмета лизинга 

доставља и Проспект машине од њеног произвођача. На основу добијеног Проспекта 

произвођача Прималац лизинга ће утврђивати да ли су техничке карактеристике које је 

понуђач навео тачне. Уколико је захтевани Проспект произвођача на страном језику 

Примаоцу лизинга се доставља и његов превод извршен од стране судског преводиоца 

за страни језик на коме је написан Проспект. Превод мора бити оверен печатом судског 

преводиоца.  
 
III - 2. КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА  
Под квалитетом понуђене комбиноване машине подразумева се да она минимално 
испуњава све техничке и функционалне карактеристике које је Прималац лизинга 
захтевао и навео у тачки III-1 овог поглавља. 
 
III- 3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНЕ КОМБИНОВАНЕ  
МАШИНЕ  

Приликом испоруке Прималац лизинга ће утврђивати (контролисати) квалитет 
испоручене комбиноване машине тј. упоређиваће техничке карактеристике испоручене 
комбиноване машине са прихваћеним Техничким описом достављеним уз понуду.  

Прималац лизинга ће такође функционално тестирати комбиновану машину тј. 
провераваће да ли су њене радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме 
је додељен уговор навео у Техничком опису достављеном уз понуду. 

Уколико се приликом контроле квалитета испоручене машине утврди да она има 
недостатке констатоваће се о каквим се недостацима ради тј. да ли су они отклоњиви 
или неотклоњиви. 

 

Отклоњиве недостатке Прималац лизинга ће рекламирати тј. захтеваће од 
Испоручиоца да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 

5 дана од дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији Прималац лизинга 

неће примити такву машину (исту ће вратити Испоручиоцу). Протоколом о примопредаји 
констатоваће се враћање машине због непоступање по рекламацији. Уговор о лизингу за 
враћену машину са Даваоцем лизинга се неће закључивати.  

Неотклоњиве недостатке на машини Прималац лизинга неће рекламирати већ ће 
је одмах вратити Испоручиоцу. Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање 
машине јер има неотклоњиве недостатке. Уговор о лизингу за враћену машину са 
Даваоцем лизинга се неће закључивати. 

Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора. 
У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно 

квалитета између Примаоца лизинга и одабраног понуђача меродавна је оцена 
Машинског факултета у Нишу. 
 
III - 4. РОК ОБУКЕ РУКОВАОЦА  

Рок обуке руковаоца комбинованом машином код Примаоца лизинга је најдуже 10 
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дана по њеној примопредаји. 
 
III - 5. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА, ПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОТОКОЛ О ПРИМОПРЕДАЈИ 
 
Рок испоруке: најдужи рок испоруке предмета лизинга је 45 дана по закључивању 

Уговора о јавној набавци. 
 
Место испоруке предмета лизинга: предмет лизинга се испоручује у ФЦО насеље 

Сокобања, паркинг у улици Војислава Илића. 
 
Документација при испоруци:  

- Упутство за руковање и одржавање  
- Каталог резервних делова  
- Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року  
- Комплетна документација неопходна за регистрацију  
- Фактура за испоручену комбиновану машину (три примерка)  

Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје Примаоцу лизинга мора 
бити преведен на српски језик од стране судског тумача и преводиоца. Превод мора бити 
оверен његовим печатом. 
Документација се доставља при испоруци предмета лизинга. 

- Протокол о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји предмета 
лизинга  

Протоколом о примопредаји утврдиће се:  
- околност да ли испоручена комбинована машина испуњава техничке и 

функционалне карактеристике и захтевани квалитет.  
- околност да ли испоручена машина има отклоњиве или неотклоњиве 

недостатке, у случају неотклоњивих недостатака Протоколом о примопредаји 
констатоваће се враћање машине  

- околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испоручене машине тј. 
рекламација отклоњивих недостатака и рок за њихово  
отклањање. У случају непоступања по рекламацији Протоколом ће се 

констатовати враћање машине.  
- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају 

доцње констатоваће се број дана кашњења  
- околност да ли је Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна 

документација наведена у овој тачки техничког описа.  
 
Протокол о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште 

Испоручиоца предмета лизинга, Даваоца лизинга и Примаоца лизинга, марку, тип, 

произвођача и годину производње испоручене машине, број и датум уговора о јавној 

набавци, датум и место испоруке машине. 
 
Протокол о примопредаји потписују овлашћена лица Примаоца лизинга и Испоручиоца 

предмета лизинга. Копија потписаног Протокола о примопредаји доставља се Даваоцу 

лизинга истог дана. 
 
 
III - 6. СЕРВИС, ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИСНИ РОК ЗА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 
 
Обезбеђење сервиса:  

Понуђач - Испоручилац предмета лизинга је дужан да за понуђену машину 
обезбеди овлашћени сервис за њихово сервисирање у гарантном року.  



Јн 7/17 страна 9 од 68 

 

Под овлашћеним сервисом комбиноване машине подразумева се да је такав 
сервис за сервисирање у гарантном року овластио њен произвођач – наведен у понуди. 

Овлашћени сервис понуђач може имати у власништву или га може обезбедити 
уговором о пословно - техничкој сарадњи, уговором за одржавање у овом поступку јавне 
набавке...  

Докази о начину обезбеђења сервиса наведени су у додатним условима за учешће 
у овом поступку јавне набавке (поглавље V К.Д.). 
 
Минималан гарантни рок  

Минимални гарантни рок за комбиновану машину износи 12 месеца. Гарантни рок 
тече од дана примопредаје комбиноване  радне машине. 
 
 

ΙV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Примаоца 

лизинга у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене 

услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у 

складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија. 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА   
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ СЕ САЧИЊАВА ПОНУДА  

Понуду се подноси на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији. Обрасци 
се попуњавају читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 
Конкурсне документације који се доставља Примаоцу лизинга, мора бити оверен и 
потписан од овлашћеног лица.  
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

место учињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери га печатом. 
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора. 
 
Сва документа - обрасце и Изјаве из Конкурсне документације потписују овлашћена лица 
које учесници у заједничкој понуди одреде својим Споразумом, осим докумената за које 

је Прималац лизинга предвидео учесника чије их овлашћено лице потписује. Изјаву о 
независној понуди и Изјаву о испуњености обавезног услова из члана из чл. 75. став 2. 
потписују овлашћена лица сваког учесника.  
У случају да учесници својим Споразумом предвиде да сваки документ потписују оба 
учесника неопходно је да сва документа – обрасце и Изјаве из К.Д. потпишу овлашћена 
лица оба учесника. 
При прегледу понуда Прималац лизинга ће контролисати потпис на сваком документу тј. 
утврдиће да ли га је потписало лице које су учесници одредили Споразумом. 
 
Прималац лизинга може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 
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отварања понуда. 
 
 
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД 

ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Начин подношења понуде:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести 
назив, адресу телефон и факс свих учесника у заједничкој понуди као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. 
Понуђач може поднети само једну понуду односно понуђач може бити члан само једне 
групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 
 
Понуда се доставља на адресу: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, улица 
Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
добара: Комбинована  радна машина путем финансијског лизинга на 60 месеци, ЈН 
бр. 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране Примаоца лизинга  до 17.07.2017. године до 14,00 часова. 
 
Прималац лизинга 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 Прималац лизинга ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Прималац лизинга ће 

навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју Прималац лизинга није примио у року одређеном за подношење понуда, 
(примљена је по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити) сматраће се 
неблаговременом. 

Рок за подношења понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива и 
Конкурсне документације на Порталу јавних набавки. 
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Примаоца лизинга, дана 17.07.2017. године са почетком у 14, 30 часова. 
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни су да 

пре почетка поступка јавног отварања предају Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у поступку јавног отварања.  
 
Садржина понуде: 
 
1. Обрасци:  
- попуњен, потписан и оверен Образац понуде (са подацима о понуђачу, у зависности 
од начина подношења понуде са комерцијалним елементима понуде)   
- попуњен, потписан и оверен Образац - Структура цене,  
- Образац - Модел уговора,  
- попуњене, потписане и оверене Обрасце које је Прималац лизинга навео у поглављу 
IX конкурсне документације  
 
2. Прилози понуди:  
- Споразум понуђача  
- докази о испуњености обавезних услова (уколико понуђачи нису у регистру)  
- докази о испуњености додатних услова  
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- Технички опис и Проспект понуђене комбиноване машине  
- План отплате финансијског лизинга  

 
 
Разлози за одбијање понуда:  
Понуда се неће разматрати уколико је неблаговремена и уколико је предата у отвореној 
коверти.  
Прималац лизинга ће одбити понуде понуђача које садрже битне недостатке утврђене у 
складу са чланом 106. ЗЈН и за које не постоје услови за доделу уговора предвиђени 
чланом 107. ЗЈН. 
 
Посебна напомена:  
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 
знања, Прималац лизинга ће одбити као неоснован. 
 
4. ПАРТИЈЕ  
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.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: Јавно предузеће 
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања, улица Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку: Мини комбинована машина  путем финансијског 
лизинга на 60 месеци, ЈН бр. 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку: Мини комбинована машина  путем финансијског 
лизинга на 60 месеци, ЈН бр. 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку: Мини комбинована машина  путем финансијског 
лизинга на 60 месеци, ЈН бр. 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: Мини комбинована машина  путем 
финансијског лизинга на 60 месеци, ЈН бр. 07/17 - 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. 
 
 

 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  
Због природе предметне јавне набавке заједничку понуду подносе понуђачи - 

субјекти: Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга. 
 
Понуђени предмет лизинга мора да испуњава све техничке спецификације које је 

одредио Прималац лизинга у Конкурсној документацији и да у вези са тим доставе 

одговарајуће доказе. Понуђачи су дужни да при изради понуде поштују комерцијалне 
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елементе понуде које Прималац лизинга захтева. 
 
Понуђач - Давалац лизинга мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

1) до 5) ЗЈН и додатни услов за финансијски капацитет.  
Понуђач - Испоручилац предмета лизинга мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1) до 4). ЗЈН и додатни услов за технички капацитет. 
 
Уз заједничку понуду учесници обавезно достављају Споразум о заједничком наступу у 

предметној јавној набавци. 
 
Учесници Споразумом утврђују:  

1. опис послова сваког субјекта у заједничкој понуди – посебно Даваоца лизинга и 
посебно Испоручиоца предмета лизинга.  

2. податке о субјекту - учеснику у заједничкој понуди одређеном да буде носилац 
посла, овлашћеном да поднесе понуду и да заступа учеснике у заједничкој понуди 
пред Примаоцем лизинга у поступку јавне набавке.  

3. податке о овлашћеном лицу или лицима (назив документа, име, презиме и 
функција код учесника у заједничкој понуди) за потписивање наведених 
докумената (Образаца, Изјава) из Конкурсне документације  

4. да неограничено и солидарно одговорају према Примаоцу лизинга  
5. субјект - учесник у заједничкој понуди који ће доставити финансијске гаранције које 

Прималац лизинга захтева.  
 
8. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
 
8.1. Захтеви Примаоца лизинга у погледу начина плаћања:  

Прималац лизинга ће предмет лизинга плаћати путем финансијског лизинга на 60 
лизинг рата у складу са прихваћеним Обрачуном лизинг накнаде и прихваћеним 
Обрачуном других трошкова који настану закључењем Уговора о финансијском лизингу 
као и прихваћеним Планом отплате који му се достави уз понуду.  

Прималац лизинга захтева од понуђача - Даваоца лизинга да му дају Изјаву да ће 

по испоруци предмета лизинга, а у случају недостатка финансијских средстава код 

Примаоца лизинга, финансирати ПДВ на предмет лизинга за период до 90 дана од дана 

испоруке односно од дана доспеле обавезе за уплату ПДВ-а.  
Каматна стопа за финансирање ПДВ-а не може бити већа од понуђене номиналне 
каматне стопе лизинг накнаде. 
Изјава о финансирању ПДВ-а и о каматној стопи налази се у поглављу IX К.Д. 
 
8.2. Захтеви Примаоца лизинга у погледу услова плаћања :  

Прималац лизинга обавештава понуђаче ће започети плаћање по испоруци предмета 
лизинга а у свему према Плану отплате који му достави Давалац лизинга.  

Опис услова плаћања одређен је Моделом уговора. 
 
8.3. Обавештење понуђачима:  

Прималац лизинга задржава право да изврши исплату укупне лизинг накнаде пре 
истека рока од 60 месеци. Ову могућност Прималац лизинга је навео и у Моделу 
уговора. Сагласност са могућношћу превремене отплате понуђачи дају самим учешћем у 
поступку јавне набавке. 
 
8.4. Рок и место испоруке предмета лизинга и документација при испоруци:  

Захтеви Примаоца лизинга у погледу рока, места и документације при испоруци 
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дефинисани су у Техничком опису (поглавље III K.Д.).  
Податак о року и месту испоруке понуђачи наводе у Обрасцу понуде, а за достављање 

обавезне документације при испоруци дају Изјаву (поглављу IX К.Д.). 
 
8.5. Крајњи рок обуке руковаоца предметом лизинга код Примаоца лизинга:  

Захтеви Примаоца лизинга у погледу рока обуке руковаоца дефинисани су у Техничком 
опису (поглавље III K.Д.). Понуђени рок обуке понуђачи наводе у Обрасцу понуде. 
Испоручилац предмета лизинга нема право да захтева од Примаоца лизинга посебну 
финансијску накнаду било којих трошкова који произилазе из обуке руковаоца. 
 
8.6. Гарантни рок за предмет лизинга:  

Захтеви Примаоца лизинга у погледу гарантног рока за испоручени предмет лизинга 
дефинисани су у Техничком опису (поглавље III K.Д.). Понуђени гарантни рок понуђачи 
наводе у Обрасцу понуде. 
 
8.7. Овлашћени сервис и рокови његовог обезбеђења:  

Обезбеђење, начин обезбеђивања сервиса и докази наведени су у Техничком опису и 
истовремено су додатни услов (описан у поглављу V К.Д.).  

Подаци о овлашћеном сервису понуђачи наводе у Обрасцу понуде, а уз понуду 
достављају доказе о његовом обезбеђењу. 
 
8.8. Захтев у погледу рока важења понуде:  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења примљене понуде у складу са чланом 90. ЗЈН Прималац 

лизинга ће захтевати продужење рока важења понуде. 
Продужење рока важења понуде из претходног става, Прималац лизинга ће у 

писаном облику затражити од понуђача. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду.  
Напомена: Понуђач понуђени рок важења понуде наводи у Обрасцу понуде. 

 

 

9. ЗАХТЕВИ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА У ПОГЛЕДУ ВАЛУТЕ И НАЧИНА НА КОЈИ СЕ 

НАВОДИ И ИЗРАЖАВА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Валута:  
Вредност предмета лизинга исказује се искључиво у динарима. Вредност 

предмета лизинга приказује се у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене са и без 
ПДВ-а.  
У вредност понуђеног предмета лизинга поред његове набавне вредности урачунавају се 
сви зависни трошкови испоруке (царина, транспорт и други трошкови везани за испоруку) 
као и зарада Испоручиоца предмета лизинга. 

Вредност лизинг накнаде исказује се искључиво у динарима. Вредност лизинг 
накнаде приказује се у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене са и без ПДВ-а. 

У вредност лизинг накнаде укључују се сви елементи који чине њену структуру са 
укључењем трошкова који настају закључењем Уговора о лизингу. 

Основица за утврђивање лизинг накнаде је понуђена вредност предмета лизинга и 
понуђена фиксна каматна стопа. 
 
Напомена:  
Понуђена вредност лизинга је фиксна и не може се мењати током важења Уговора о 
финансијском лизингу. 
Непредвиђени трошкови односно трошкови који нису претходно исказани у понуђеној 
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цени не могу се накнадно фактурисати нити захтевати њихово плаћање. Ако је у понуди 
исказана неуобичајено ниска цена, Прималац лизинга ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 

Начин на који се утврђује цена и како се наводи у понуди и обрасцу структуре цене:  
У Обрасцу структуре цене исказују се вредности предмета лизинга, вредност 
финансијског лизинга као и обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају по 
закључењу Уговора о финансијксом лизингу.  
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 
сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.  
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Прималац лизинга у овом поступку јавне набавке захтева да му понуђач одређен 
Споразумом о заједничком наступу за достављање гаранција достави финансијске 
гаранције:  
- за добро извршење посла  
- за отклањање недостатака у гарантном року  
 

1. Финансијску гаранцију за добро извршење посла:  
Финансијска гаранција за добро извршење посла је бланко соло меница. Уз бланко 

соло меницу доставља се: менично овлашћење на износ од 10% од вредности предмета 
лизинга са ПДВ-ом, захтев за регистрацију менице и фотокопија Депо картона. Бланко 
соло меница, менично овлашћење и Депо картон достављају се при потпису Уговора. 
Понуђач је дужан да потпише Изјаву 
 
 

 

да ће уколико му се додели уговор Примаоцу лизинга доставити захтевану финансијску 

гаранцију. Изјава се налази у поглављу IX К.Д.  
Бланко соло меница мора пре предаје бити регистрована код Народне банке 

Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 

Захтев за регистрацију менице понуђач благовремено подноси својој пословној 
банци на њеном обрасцу да би испоштовао рок о њеном полагању. 
У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, износ и 
основ издавања. 

Захтевана гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив 
без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или мањи износ од 
оног који је Прималац лизинга одредио. 

Гаранција се издаје са роком који је 30 дана дужи од понуђеног рока за испоруку 
предмета лизинга. 

Активирање гаранције за добро извршење посла дефинисано је Моделом уговора. 
Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Прималац лизинга ће вратити 

по истеку њеног важења. 
 

2. Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року:  
Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року је бланко соло 

меница. Уз бланко соло меницу доставља се: менично овлашћење на износ од 10% од 
вредности предмета лизинга са ПДВ-ом, захтев за регистрацију менице и фотокопија 
Депо картона. Бланко соло меница, менично овлашћење и Депо картон достављају се по 
успешно извршеној примопредаји предмета лизинга (потписан Протокол о 
примопредаји).  
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Понуђач је дужан да потпише Изјаву да ће уколико му се додели уговор Примаоцу 
лизинга доставити захтевану финансијску гаранцију. Изјава се налази у поглављу IX К.Д. 

Бланко соло меница мора пре предаје бити регистрована код Народне банке 
Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 

Захтев за регистрацију менице понуђач благовремено подноси својој пословној 
банци на њеном обрасцу да би испоштовао рок о њеном полагању. 
У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, износ и 
основ издавања. 

Захтевана гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив 
без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или мањи износ од 
оног који је Прималац лизинга одредио. 

Гаранција се издаје са роком који је идентичан понуђеном гарантном року за 
испоручени предмет лизинга. 

Активирање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року дефинисано је 
Моделом уговора. 

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Прималац лизинга ће вратити 
по истеку њеног важења. 
 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ 

Прималац лизинга се обавезује:  
1. Да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржаним у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди тј. које је подвукао црвеном оловком у документу и у истом реду уз десну ивицу 
ставио реч „поверљиво“.  
2. Да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  
3. Да чува као пословну тајну имена понуђача који су поднели понуде до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда.  
 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
Прималац лизинга обавештава понуђаче да ова јавна набавка не садржи посебно 
поверљиве информације. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Примаоца 
лизинга: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, улица Војислава Илића бр. 2, 
18230 Сокобања, електронске поште на e-mail: zelenilosokobanja@gmail.com тражити 
од Примаоца лизинга додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, у времену од 07. 00 до 13.00 часова, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
 
Прималац лизинга 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. 
 
У Захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Примаоцу 

лизинга и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 07/17 –  
 Комбинована радна машина  путем финансијског лизинга на 60 месеци“. 
 
Уколико Прималац лизинга измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда продужиће рок за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Прималац лизинга ће објавити на 

Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и на Порталу службених гласила 

Републике Србије. 
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Прималац лизинга неће мењати нити 

допуњавати Конкурсну документацију. 

Захтевање додатних информација или појашњења ради припреме понуде није 

дозвољено телефоном.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Прималац лизинга 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 Прималац лизинга оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Прималац 
лизинга ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Примаоца лизинга, 
односно да омогући Примаоцу лизинга контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Прималац лизинга 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, Прималац лизинга ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
14. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 

РЕФЕРЕНЦА)   
Прималац лизинга може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне 
набавке:   
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 2) 
учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и 
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Прималац лизинга може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о 
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реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламација потрошача ако нису отклоњене у уговореном року.  
5) Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом 
односно уговором 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената 
уговора дата на  
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7) 
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњене обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама 
 
Прималац лизинга може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
 
Прималац лизинга ће поступити на наведене начине уколико утврди да постоје напред 

наведени докази за једног или више чланова групе понуђача. 
 
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Одлука о додели уговора у јавној набавци „Мини комбинована машина  путем 
финансијског лизинга на 60 месеци“, ЈН 7/17, донеће се применом критеријума најнижа 
понуђена цена – укупна цена финансијског лизинга. 
 
Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом ценом Прималац лизинга 

ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.  
У случају да је понуђен и исти рок испоруке уговор ће се доделити понуђачу који је 
понудио дужи гарантни рок.  
У случају да је понуђен и исти рок испоруке и исти гарантни рок уговор ће се доделити 
понуђачу који је понудио нижу каматну стопу за обрачун лизинг накнаде.  
 
16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од Примаоца лизинга накнаду трошкова Понуђач може да у оквиру понуде достави 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Примаоца лизинга и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

У случају да понуђач користи заштићене патенте сносиће искључиву одговорност за 
повреде заштићених права интелектуалне својине према трећим лицима.  
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које 
има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања Примаоца лизинга противно одредбама 
Закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се Примаоцу лизинга са назнаком „Захтев за   
заштиту права у поступку јавне набавке - комбинована радна машина  путем 
финансијског лизинга на 60 месеци“, ЈН 7/17 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

zelenilosokobanja@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом.  
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 
Немањина 22-26. 
 
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 Примаоца лизинга 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. Закона указао Примаоцу лизинга на евентуалне недостатке 

и неправилности, а Прималац лизинга исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Прималац лизинга предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Примаоца лизинга у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Прималац лизинга објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
 
Прималац лизинга може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 

захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 

заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
(број рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања 153 или 253 позив на број ЈН 7/17 сврха 
уплате ЗЗП Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, ЈН бр. 7/17, корисник: 
буџет Републике Србије уплати таксу, и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 
садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње Примаоца лизинга предузете пре отварања 
понуда, такса износи 120.000,00 динара, с обзиром да процењена вредност јавне 
набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара   

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Примаоца лизинга 
предузете после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели 
уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности 
јавне набавке и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.   

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 
набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача  

 

 

коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара. 
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19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
Прималац лизинга ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор или не 
потпише уговор у наведеном року, Прималац лизинга ће одлучити да ли ће уговор о 
јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 
 
20. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ  
У случају да је Примаоцу лизинга понуђена комбинована радна машина домаћег порекла 
Прималац лизинга ће поступити у складу са чланом 86. став 4. ЗЈН 
 
21. ИЗМЕНЕ УГОВОРА ЗА ВРЕМЕ УГОВОРЕНОГ РОКА ТРАЈАЊА  
Обавезе Примаоца лизинга уговорене Уговором о финансијском лизингу не могу се 
мењати током важења Уговора осим у случају превремене отплате. 
 
22. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА:  
Сва документа која се захтевају од понуђача у овом поступку јавне набавке потписује 
његов законски заступник (лице наведено у АПР-у). 
Документа могу потписати и овлашћена лица која нису уписана у АПР као лица 
овлашћена за заступање од стране законског заступника понуђача.  
Уколико документа потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено за 

заступање потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање сваког 
конкретног документа. Уколико понуђач не поступи према Обавештењу његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 
 
23. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ДОБИЈЕНИХ ПОНУДА (СВИХ ДОКУМЕНАТА КОЈИ ЧИНЕ 

ЊЕНУ САДРЖИНУ) И ПОСТУПАЊЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА ПО ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

У поступку прегледа понуда Прималац лизинга ће утврдити да ли су документа из понуде 
потписала овлашћена лица утврђена Споразумом учесника, да ли су у њима исказани 
захтевани подаци, да ли су приказани на начин како је то захтевано, да ли су уз понуду 
достављени сви докази захтевани Конкурсном документацијом и да ли понуђени 
предмет лизинга испуњава техничке захтеве које је Прималац лизинга одредио у 
Техничком опису.  
При прегледу добијених понуда Прималац лизинга ће утврђивати да ли оне имају битне 
недостатке и да ли су испуњени услови за доделу уговора. 
По избору најповољније понуде применом критеријума из Конкурсне документацији 
Прималац лизинга ће поступити на начин предвиђен тачком III-1 из Техничком описа. 
 
 
 
 
 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.   
И ЧЛ. 76. ЗАКОНА, ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
 

 

У предметном поступку подноси се искључиво заједничка понуда у којој учествује 

понуђач - Давалац лизинга и понуђач - Испоручилац предмета лизинга.  
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V-1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона 
 
 

Обавезни услови за учешће у поступку  Докази из члана 77. ЗЈН о испуњености  

јавне набавке из члана 75. ЗЈН  обавезних услова  

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 1.:  Докази из члана 77. ЗЈН став 1. тачка 1.  
Право на учешће у поступку имају  Доказ  бр.  1.  (у  зависности  од  статуса  
понуђачи (Давалац лизинга и  понуђача):    
Испоручилац предмета лизинга) ако су  Правно лице: Извод из регистра Агенције  

регистровани код надлежног органа,  за привредне регистре, односно извод из  
односно уписани у одговарајући регистар.  регистра надлежног органа (без обзира на  

  датум издавања извода).   
  Предузетник: Извод из регистра Агенци  
  је за привредне регистре, односно извода  
  из одговарајућег регистра   
  (без обзира на датум издавања извода).  

  Физичко лице: понуђач не доставља доказ  

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 2.:  Докази из члана 77. ЗЈН став 1. тачка 2.  
Право на учешће у поступку имају  Доказ  бр.  2.  (у  зависности  од  статуса  
понуђачи (Давалац лизинга и  понуђача)    
Испоручилац предмета лизинга) ако  Правно   лице:   Извод   из   казнене  

докажу да они и њихови законски 
 
 евиденције,  односно  уверење  надлежног  

заступник нису осуђивани за неко од  суда – уверење Основног суда, уверење  
кривичних дела, као чланови  Вишег  суда  и  уверење  Вишег  суда  из  
организоване криминалне групе, да нису  Београда   (одељење   за   организовани  
осуђивани за кривична дела против  криминал),  као  и  уверење  надлежне  
привреде, кривична дела против животне  полицијске  управе  МУП-а  за  заступника  
средине, кривично дело примања или  понуђача,  да  оно  и  његов  законски  
давања мита, кривично дело преваре.  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 .    
  2.1.  Извод   из казнене евиденције  

  Oсновног  суда на  чијем је  подручју  



Јн 7/17 страна 21 од 68 

 

 

седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица  
2.2. Извод из казнене евиденције Вишег 
суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица  
2.3. Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду; Са тим 
у вези на интернет страници Вишег  
суда у Београду објављено је 

обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html   
За законске заступнике обавезно се 

доставља:  

2.4. Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског/е 
заступника/е – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. 
лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за 
унутрашње послове општине на чијој 
територији је то лице рођено), али и према 
месту пребивалишта.   

Ако је више законских заступника за сваког 
сe доставља уверење из казнене 
евиденције (потврде не смеју бити 
старије   
од два месеца пре отварања понуда);   
Предузетник: Извод из казнене 
евиденције, односно уверења надлежне 
полицијске управе МУП-а да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре   
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према 
месту рођења (сходно члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган  
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     надлежан за унутрашње послове 
     општине на чијој територији је то лице 
     рођено),   али   и   према   месту 
     пребивалишта (потврде не смеју бити 
     старије од два месеца пре отварања 

     
понуда)
;        

     Физичко   лице:   Извод   из   казнене 
     евиденције,  односно  уверења  надлежне 
     полицијске управе МУП-а даније осуђиван 
     за  неко  од  кривичних  дела  као  члан 
     организоване  криминалне групе,  да није 
     осуђиван   за   кривична   дела   против 
     привреде, кривична дела против заштите 
     животне средине, кривично дело примања 

     или давања мита, кривично дело преваре 
           уверење из казнене 
     евиденције   надлежне полицијске 
     управе  Министарства унутрашњих 
     послова – захтев за издавање овог 
     уверења  може  се  поднети  према 
     месту рођења (сходно члану 2. став 
     1.  тачка  1)  Правилника  о  казненој 
     евиденцији  («Сл.  лист  СФРЈ»,  бр. 
     5/79) - орган надлежан за унутрашње 
     послове општине на чијој територији 
     је то лице рођено), али и према месту 
     пребивалишта (потврде не смеју бити 
     старије од два месеца пре отварања 
     понуда);      

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 3.:  Докази из члана 77. ЗЈН став 1. тачка 3. 

Право  на  учешће  у  поступку  имају  Доказ бр. 3. (у 
зависност
и од статуса 

понуђачи (Давалац лизинга и  понуђача):        
Испоручилац предмета лизинга) ако су  Правно лице:      

измирили доспеле порезе, доприносе и  3.1. Уверење Пореске управе   
друге  јавне  дажбине  у  складу  са  Министарства финансија и привреде да је 
прописима Републике Србије или стране  измирио доспеле порезе и доприносе 
државе  када  имају  седиште  на  њеној  3.2. Уверења надлежне локалне  
територији.     самоуправе да је измирио обавезе по 

     основу изворних локалних јавних прихода 
     Уколико се понуђач налази у поступку 
     приватизације,  потребно  је  да  достави 
     Потврду Агенције за приватизацију (потврда 

     

се издаје сходно чл. 10. ст. 2. Закона о 
агенцији за приватизацију „Сл. Гласник РС“ 
бр. 38/2001 и 135/2004) 

     (потврде  не  смеју  бити  старије  од  два 

     

месеца пре отварања 
понуда); 
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     Предузетник:      

     3.1. Уверење Пореске управе 
  Министарства финансија и привреде да је  
  измирио доспеле порезе и доприносе  
  3.2. Уверења надлежне локалне  
  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  
  основу изворних локалних јавних прихода  
  (потврде  не  смеју  бити  старије  од  два  
  месеца пре отварања понуда).   
  Физичко лице: 

Пореске управе 
 

  3.1. Уверење  
  Министарства финансија и привреде да је  
  измирио доспеле порезе и доприносе  
  3.2. Уверења надлежне локалне  
  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  
  основу изворних локалних јавних прихода  
  (потврде  не  смеју  бити  старије  од  два  
  месеца пре отварања понуда).   

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 5.:  Доказ из члана 75. став 1 тачка 5.:  
Право на учешће у овом поступку јавне  Дозвола   Народне   банке   Србије   за  
набавке има понуђач - Давалац лизинга  обављање послова финансијског лизинга.  
који има важећу дозволу надлежног        
органа за обављање делатности која је        
предмет јавне набавке предвиђену        

Законом о финансијском лизингу.        

Услов из члана 75. ЗЈН став 2:  Докази из члана 75. ЗЈН став 2. :   
Понуђачи (Давалац лизинга и  Доказ бр. 5. Изјава о поштовању обавеза  

Испоручилац предмета лизинга) су  из члана 75. став 2. ЗЈН саставни је део  
дужни да поштују обавезе из важећих  К.Д. - налази се у поглављу IX   
прописа о заштити на раду,        
запошљавању и условима рада, заштити        
животне средине и да немају забрану        
обављања делатности која је на снази у        

време подношења понуде.        
 
 
 
 
 
 
 
V-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. 

ЗАКОНА: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава следеће услове које захтева Прималац лизинга 

Додатни   услови   за   учешће   у Докази о испуњености додатних  
поступку јавне набавке из члана 76. услова из члана 77. ЗЈН     

ЗЈН                  

Додатни услов за Испоручиоца предмета лизинга         

1) Технички капацитет:  1) Доказ испуњености техничког  
Понуђач – Испоручилац предмета  капацитета:       
лизинга мора до рока за подношење 1. 1. у случају да је овлашћени сервис у  
понуда обезбедити у гарантном року власништву понуђача доказ је важећи  
овлашћени  сервис за сервисирање Уговор склопљен између произвођача  
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предмета лизинга.    предмета  лизинга  и  понуђача  –  
Под  овлашћеним  сервисом Испоручиоца из чијег се садржаја  
подразумева  се  да  је  произвођач може  утврдити  да  је  за  понуђену  
предмета лизинга званично овластио комбиновану машину обезбеђен сервис  
такав сервис (сервисера) да у његово у гарантном року.       
име врши сервисирање – отклањање Поред  Уговора  Прималац  лизинга  ће  
недостатак на комбинованој машини у прихватити као доказ и овлашћење или  
гарантном року.    потврду којом ће произвођач предмета  

       лизинга овластити понуђача да  
Понуђач обезбеђује овлашћени сервис сервисира понуђену  комбиновану  
на  тај  начин  што  га  има  у  свом машину у гарантном року под условом  
власништву или тако што је до рока за да му се додели Уговор у овом поступку  
достављање понуда закључио уговор јавне набавке.        
са  овлашћеним  сервисом  да  врши            
сервисирање понуђене комбиноване            
машине  у случају  да  му се  додели            

уговор.      
1.2. у случају да овлашћени  сервис 

 
        
У  случају  да  се  овлашћени  сервис није у власништву понуђача -  
налази на удаљености већој од 20 km Испоручиоца предмета лизинга понуђач  
од седишта предузећа Примаоца као  доказ  о  обезбеђењу  сервиса  
лизинга Испоручилац предмета лизинга доставља:         
је дужан да да Изјаву да ће сносити све - важећи уговор закључен између  
транспортне трошкове за предмет понуђеног сервиса и произвођача  
лизинга (гориво или плато - приколицу) предмета лизинга.       
за њихов одвоз - довоз од седишта Поред наведеног Уговора Прималац  
Примаоца лизинга до места у коме се лизинга  ће  прихватити  као  доказ  и  
налази овлашћени сервис. Изјава се овлашћење  или  потврду  којим  је  
налази у поглављу ΙΧ К.Д.   произвођач предмета лизинга овластио  

       понуђени сервис да сервисира понуђену  
Образложење:    комбиновану машину у гарантном року.  
Прималац лизинга захтева испуњеност            
техничког капацитета од Испоручиоца и           
предмета лизинга будући да се он бави            

испоруком предмета лизинга, да га он - важећи Уговор склопљен између  

као таквог једино технички познаје и да понуђача - Испоручиоца и овлашћеног 
једино он може уговорити овлашћени  сервиса   о   сервисирању   да   ће 
сервис у гарантном року.   сервисирати   понуђену комбиновану 

     машину у гарантном року под условом 
Напомене:     да  се  Испоручиоцу  додели  уговор  у 

Прималац лизинга не захтева  доказе овом поступку јавне набавке. 
о  власништву  простора  на  коме  је    
лоциран сервис  будући да је таква Напомена:  
околност небитна за обезбеђење Докази  о  сервису  (Уговори,  потврде, 
сервиса.     овлашћења и сл.) обезбеђују се до рока 

     за подношење понуда и морају бити на 
     снази  до  рока  на  који  је  уговорен 

     гарантни рок.  

     Уколико  је  доказ  на  страном  језику, 
     понуђач   је   обавезан   да   достави 
     преведен  документ  на  српски  језик, 
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2 Доказ да  
радна 
машина 
може да 
носи 
прикључке 
којима 
прималац 
лизинга 
располаже ( 
маказе за 
шибље, 
канало 
чистач и 
раоник за 
снег)     

оверен од стране судског тумача 
2 Изјава Испоручиоца предмета 

лизинга да су прикључци 
компатибилни са понуђеном 
машином – потписана и оверена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додатни услов за Даваоца лизинга:    

2) Финансијски капацитет:  2) Доказ испуњености  
Понуђач - Давалац лизинга је остварио финансијског капацитета  
позитиван финансијски резултат у Фотокопије Биланса успеха за 2014., 

последње три обрачунске године тј. у 2015. и 2016. годину  

2014. 2015. и 2016. години      

Образложење       
Прималац лизинга захтева испуњење    
финансијског капацитета искључиво од    
Даваоца   лизинга   будући   да   он    
обезбеђује потребна   средства за    

плаћање предмета лизинга.     

Напомена:        
Прималац лизинга не захтева износ    

позитивног финансијског резултата    
потребно је да он као такав у Билансу    
успеха  буде  исказан  и  у  било  ком    

износу .        
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V- 3 ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧИМА О ЊИХОВИМ ОБАВЕЗАМА У  
ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА - ПРЕДВИЂЕНИМ ВАЖЕЋИМ ЗЈН : 

1. Обавезни и додатни услови и врсте доказа наведени су у табелама V-1 и V-2 и 
означени су бројевима. Понуђачи су дужни да за испуњеност обавезних и додатних 
услова доставе захтеване доказе. Прималац лизинга је у табели V-1 навео 
институције које издају доказе о испуњености обавезних услова.   
2. Понуђач - Давалац лизинга дужан да достави доказе да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1. - 5. ЗЈН, и додатни услов за финансијски 
капацитет.  
3. Понуђач - Испоручилац предмета лизинга дужан да достави доказе да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. - 4. ЗЈН. и додатни услов за 
технички капацитет.  
4. Понуђачи - учесници у заједничкој понуди дужни су да дају Изјаву да испуњавају 
услов из члана 75. став 2 ЗЈН. Изјаве морају бити потписане од  

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
5. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова понуђачи – учесници у 
заједничкој понуди достављају у виду: неоверених копија.   
Прималац лизинга задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора од 
понуђача, чија је понуда претходно оцењена као најповољнија, захтева на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. У случају да Прималац 
лизинга користи ово право захтев ће упутити понуђачу писмено.  

Ако понуђач у остављеном року ( не краћем од пет дана), не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа његова понуда биће одбијена као 
неприхватљива.  

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача нису дужни да приликом 
подношења понуде доставе захтеване доказе (чл. 78 ЗЈН) о испуњености 
обавезних услова јер ту околност Прималац лизинга може утврдити у наведеном 
Регистру, осим доказа из члана 75. став. 1 тачка 5. који се односи на Даваоца 
лизинга а тиче се дозволе за обављање делатности коју издаје НБС, она се 
доставља уз понуду у сваком случају.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из 
члана 77. став 1., понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Писмена Изјава доставља се као прилог осталих доказа уз понуду.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, Прималац лизига задржава право 
провере да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе.   

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Прималац лизинга о 
било којој промени у вези са испуњеношћу обавезних услова из поступка јавне 
набавке, које наступе по доношењу Oдлуке o додели уговора, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да то документује на 
прописани начин.  
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VΙ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ___________ од _________ године за јавну набавку добара у 

отвореном поступку: „ Комбинована  радна машина   
путем финансијског лизинга на 60 месеци“, редни број набавке ЈН 07/17 

 
 

Табела 1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 

1.1. НОСИЛАЦ ПОСЛА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

Носилац посла у заједничкој понуди је ___________________________________  
Овлашћено лице испред носиоца посла _________________________________ 
и потписује се 
___________________________________________________________ 

 
Напомена: Субјекта који је Носилац посла у заједничкој понуди учесници одређују 

својим Споразумом о заједничком наступу. Овлашћено лице носиоца посла, 

његово овлашћење за потписивање одређених докумената из јавне набавке 

учесници у заједничкој понуди такође одређују Споразумом. 
 
 
Табела 2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА - УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 
 

2.1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА 

 
Назив понуђача – Даваоца лизинга: 

 
 

Статус понуђача: правно лице 
 
 

Адреса понуђача: 

 
Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони 

број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
Телефон: 
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Телефакс:     
   

Број рачуна понуђача и назив банке:   

  
Овлашћено лице Даваоца лизинга које Име и презиме: 

ће потписати Уговор о испоруци  _______________________________ 

     Функција код понуђача – Даваоца 
     лизинга: 
     _______________________________ 
     Потписује се овако: 

     _______________________________ 
   

Овлашћено лице  Даваоца  лизинга Име и презиме: 
које ће потписати Уговор о _______________________________ 
финансијском лизингу.   Функција код понуђача - Даваоца 

     лизинга: 
     _______________________________ 
     Потписује се овако: 

     _________________________________ 
 
Потписници:  
1. Давалац лизинга  
2. Испоручилац предмета лизинга   
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац потписују оба учесника 
не заокружују се тачке 1. и 2. ) 
 
 
1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 
 

М.П.       ____________________________  
потпис овлашћеног лица  

и/или 
 
 

2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

Потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: Потпис овлашћеног лица оверава се печатом. Оверен потпис 

овлашћеног лица је доказ да су подаци у табели 2. 1. тачни. Споразум о 

заједничком доставља се уз понуду. 
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2.2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА  
Назив понуђача - Испоручиоца   

предмета лизинга:    
     

   а) правно лице  
Статус понуђача:  б) предузетник  

   в) физичко лице  
   (заокружити)  

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:   
     

Овлашћено лице Испоручиоца Име и презиме:  
предмета лизинга које ће потписати _______________________________  

Уговор о испоруци  
Функција код понуђача – Испоручиоца 

 
    
   лизинга:  
   _______________________________  
   Потписује се овако:  

   _______________________________  

Потписници:     
1. Давалац лизинга  
2. Испоручилац предмета лизинга   
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац потписују оба учесника 
не заокружују се тачке 1. и 2. ) 
 
1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 
 

М.П.       ____________________________  
потпис овлашћеног лица  

и/или 
 

2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

Потпис овлашћеног лица 
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Напомена:. Потпис овлашћеног лица оверава се печатом. Оверен потпис 

овлашћеног лица је доказ да су подаци у табели 2.2. тачни. 
 
Захтевани подаци уписују се у простор са написом Уписати → 

 

3.) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Уписати →  

Рок важења понуде:  
Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда 

 

4.) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА  
Уписати →  

Произвођач комбиноване машине: 
 

Уписати → 
 
Марка комбиноване машине:  

Уписати → 
 
Тип комбиноване машине: 

 
Уписати → 

 
Година производње: 

 

5.) ПОДАЦИ О КОМЕРЦИЈАЛНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПОНУДЕ 

 

5.1. ЈЕДИНИЧНА И УКУПНА ЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
 

Цена финансијског лизинга за 
Уписати →  

  

комбиновану машину без ПДВ-а:    
(у цену су укључени сви трошкови и 
накнаде   
који произилазе из финансијског 
лизинга)    

Цена финансијског лизинга за 
Уписати →  

  

комбиновану  машину  са  ПДВ-ом  -   

критеријум за доделу уговора:    
(у цену су укључени сви трошкови и 
накнаде   
који произилазе из финансијског 
лизинга)    

Напомена: Приказани подаци о јединичној и укупној цени морају бити 

идентични са приказаним подацима из Обрасца структуре цене. 
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5.2. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Укупан број рата лизинг накнаде: 60 
 

Уписати → 
 

Кратак опис услова, начина и рокова 

плаћања које од Примаоца лизинга 

захтева Давалац почевши од 

закључења Уговора о финансијском 

лизингу до коначне отплате (прилог 

План отплате финансијског лизинга) 

: 
Напомена: Уколико је предвиђени простор за описивање услова, начина и 

рокова плаћања недовољан Давалац лизинга може захтевани опис 

доставити уз понуду на свом меморандуму. Достављени опис овлашћено 

лице мора потписати и оверити печатом. 
 
 

5.3. МЕСТО, РОК ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА И РОК ОБУКЕ 
РУКОВАОЦА  

 Место испоруке: 

Јавно предузеће ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава 

Илића бр 2  

     

 
Рок испоруке: 

Уписати →  
    

 
(најдужи рок испоруке је 45 (четрдесет пет) 
дана од дана потписа    

 Уговора о јавној набавци)    

 Рок обуке руковаоца:    

 5.4.ГАРАНТНИ РОК    

   Уписати →  

 Гарантни рок за испоручени предмет     

 лизинга:     
      

 Напомена: гарантни рок тече од извршене примопредаје предмета лизинга   

 5.5. ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ  

   Уписати →  

 Назив овлашћеног сервиса:    
     

   Уписати →  

 Локација овлашћеног сервиса:    
     

   Уписати →  
 Удаљеност сервиса од седишта Примаоца    

 лизинга :    
       
Напомена: Обезбеђење овлашћеног сервиса и докази о начину обезбеђења 

сервиса дефинисани су као додатни услов за учешће у овом поступку јавне 
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набавке 
 
Потписници:  
1. Давалац лизинга  
2. Испоручилац предмета лизинга  
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац 
потписују оба учесника не заокружују се тачке 1. и 2. )  

 
1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 
 

М.П.       ____________________________  
потпис овлашћеног лица  

и/или 
 

2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

Потпис овлашћеног лица 
 
 

 

6. ПРИЛОЗИ ПОНУДИ  
1. Споразум групе понуђача којим уређују 
међусобне односе и којим се према 
Примаоца лизинга обавезују на извршења 
јавне набавке.  
 

 

2. Докази за испуњеност обавезних 

услова предвиђени у поглављу V К.Д.  
 

 

2.1. Навод понуђача о доступности 

докумената у Регистру понуђача  
 
2.2. интернет страници на којој је 

доступан доказ који није достављен уз 

понуду:   
(само у случају да понуђач није 
доставио захтеване доказе уз 
понуду)  
 
 

 

3. Докази за испуњеност додатних услова 

предвиђених поглављем V К.Д. 
 
3.1. Доказ обезбеђења овлашћеног 
сервиса 
 
 

 
 
3.2. Доказ да на радна машина може 
да носи прикључке којима прималац 
лизинга располаже ( маказе за 
шибље, канало чистал и раоник за 
снег) 
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Докази:  
1. Достављен прилог - Споразум 
групе понуђача 
 

ДА  НЕ  
(заокружити) 

2. Доставили смо захтеване доказе о 

испуњености обавезних услова  
ДА  НЕ 

(заокружити) 
2.1.Налазимо се у Регистру понуђача 

ДА  НЕ  
(заокружити) 

2.2. Назив доказа који није достављен уз 

понуду и интернет страница на којој је 

доказ доступан:  
(навести на алинејама) 
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
3. Доставили смо захтеване доказе о 

испуњености додатних услова: 
 
3.1. Доставили смо доказ обезбеђења 

овлашћеног сервиса 

ДА НЕ 
(заокружити) 

 
3.2. Доставили смо доказ да машина 

може да носи прикључке којима 

прималац лизинга располаже 

ДА НЕ 
(заокружити) 
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3.3. Доказ за испуњеност финансијског 
капацитета 

 

 
3.3. Доставили смо Билансе 
успеха за 
2014.,2015. и 2016. годину 

ДА   НЕ 
(заокружити) 

 

4. Опис техничких спецификација понуђене 

комбиноване машине 

 

 

4. Достављен Опис техничких 

спецификација комбиноване машине 

Д НЕ 
(заокружити) 

 

5. Проспект комбиноване машине 

 

5. Достављен прилог - Проспект 
понуђене комбиноване машине 

ДА НЕ 
(заокружити) 

 

Потписници:    
1. Давалац лизинга    

2. Испоручилац предмета лизинга    
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац потписују оба учесника не 
заокружују се тачке 1. и 2. ) 

 
1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.       ____________________________  

потпис овлашћеног лица  
и/или 

 
2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Испоручилац предмета лизинга 
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

Потпис овлашћеног лица 
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  VΙI ОБРАСЦИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ   

 VI -1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА  
        

 
ПРЕДМЕТ 

ПРОИЗВОЂАЧ 
ЈЕДИНИЦА КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 

 
 КОМБИНОВАНЕ 

МАШИНЕ 
 

 

ЛИЗИНГА МЕРЕ 

    
       

 комбинована   комад 1    
 машина        

 ПДВ :        

 ЦЕНА ЗА КОМБИНОВАНУ МАШИНУ СА ПДВ-ом:     
 
Потписници:  
1. Давалац лизинга  
2. Испоручилац предмета лизинга  
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац 
потписују оба учесника не заокружују се тачке 1. И 2. )  

 
 
1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.       ____________________________  

потпис овлашћеног лица  
и/или 

 
 

2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Испоручилац предмета лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

потпис овлашћеног лица 
 

 

Упуство за попуњавање:  
Понуђач је обавезан да искаже све податке - цене који су у Обрасцу цене предмета 
лизинга наведени, у супротном понуда биће оцењена као неприхватљива.  
Испоручилац је дужан да калкулацијом понуђених цена обухвати: набавну вредност 
комбиноване машине, царину, транспортне трошкове, осигурање од транспортних 
ризика и евентуално друге трошкове у вези са испоруком, трошкове обуке 
руковаоца, трошкове одржавања комбиноване машине у гарантном року као и своју 
зараду. Понуђена цена истовремено је доказ Примаоцу лизинга да је понуђач 
предвидео све трошкове које ће имати у испоруци предмета лизинга односно да је 
предвидео све трошкове у вези са обуком руковаоца и одржавањем у гарантном 
року и да се са њим може закључити Уговор о испоруци. 
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VI -2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА: 
 

Табела 1. ЈЕДИНИЧНЕ И УКУПНЕ ЦЕНЕ БЕЗ И СА ПДВ-ом 
 

Цена финансијског лизинга за 
Уписати →  

  

комбиновану машину без ПДВ-а:    

Цена финансијског лизинга за 
Уписати →  

  

комбиновану машину са ПДВ-ом:    
 

Табела 2. ОБРАЧУН ЛИЗИНГ НАКАНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ 
НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
2.1.Подаци о Даваоцу лизинга 

 Пословно име даваоца лизинга  Уписати →  
     

 Адреса (седиште)  Уписати →  
     

 Матични број  Уписати →  
     

 Порески идентификациони број  Уписати →  

 (ПИБ)    

 Телефон  Уписати →  
     

 Електронска пошта  Уписати →  
     

 Рачун понуђача  Уписати →  
     

 Датум сачињавања обрачуна  Уписати →  
     

 2.2. Подаци о Примаоцу лизинга    
     

 

Пословно име Примаоца лизинга: 

 
Прималац лизинга Јавно предузеће ,, 

Зеленило- Сокобања“ Сокобања  

    
     

 Адреса (седиште)  
Војислава Илића бр. 2 , 18230 Сокобања 

 
    
     

 
Матични број 

 21235423  
    

 
Порески идентификациони број (ПИБ) 

 109750670  
    

 Телефон  018/833-068  
     

 Електронска пошта  
zelenilosokobanja@gmail.com 
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 Рачун  205-238972-02  
     

 Датум давања података:  дан објављивања конкурсне  

   документације  
     

Предмет финансијског лизинга: 
држање и коришћење комбиноване 

машине 
Валута у којој се уговара финансијски 

РСД 
лизинг: 

 
2.3. Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају 

при закључењу Уговора о финансијском лизингу 
 

ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА  
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА БЕЗ ПДВ-А (номинални 

износ лизинга) 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА СА ПДВ-ОМ (бруто набавна 

вредност предмета лизинга)  
УЧЕШЋЕ 10% ОД НЕТО НАБАВНЕ 

ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

(номиналног износа лизинга)  
ИЗНОС НЕТО ФИНАНСИРАЊА – ИЗНОС 

КОЈИ СЕ АМОРТИЗУЈЕ КРОЗ РАТЕ 

ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 
 

ИЗНОС ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

УКУПНА КАМАТА 
 

БРОЈ РАТА 60 
 

ИЗНОС РАТЕ ЛИЗИНГА НАКНАДЕ 
 

НОМИНАЛНА КАМАТНА СТОПА 
 

ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА  
ПРЕГЛЕД ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА  
ЈЕДНОКРАТНА НАКНАДА - ТРОШКОВИ 
ОБРАДЕ ЗАХТЕВА 

 
ПДВ НА ЈЕДНОКРАТНУ ОБРАДУ ЗАХТЕВА  
НАКНАДА – ТРОШКОВИ УПИСА 

УГОВОРА У РЕГИСТАР ЛИЗИНГА 
 

ПДВ НА ТРОШКОВЕ УПИСА УГОВОРА  
ПДВ НА НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА БЕЗ ПДВ-А 

(номинални износ) 
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ПДВ НА ЛИЗИНГ НАКНАДУ 

 
ТРОШКОВИ КРЕДИТНОГ БИРОА 

 
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

 
Обавештење Даваоцу лизинга  
Прималац лизинга обавештава Даваоца лизинга да ће благовремено осигурати предмет 
лизинга код свог осигуравача од ризика аутоодговорности и ризика пуног каско осигурања 
са укљученим ризиком крађе и да ће копије полиса предати Даваоцу лизинга на дан 
испоруке.  
У случају наступања осигураног случаја Прималац лизинга ће поступати на начин 
предвиђен чланом 18. Модела уговора 
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Потписници:  
1. Давалац лизинга  
2. Испоручилац предмета лизинга  
(заокружити учесника под 1 или 2, у случају да Образац потписују оба 
учесника не заокружују се тачке 1. И 2. ) 

 
 

1. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.       ____________________________  

потпис овлашћеног лица  
и/или 

 
 

2. Име и презиме и функција овлашћеног лица Даваоца лизинга  
____________________________________________________________ 

 
М.П.      __________________________  

Потпис овлашћеног лица 
 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
 
- У табелу 1. уносе се подаци о понуђеној цени финансијског лизинга   
- У Табелу 2. под 2.1. уносе се захтевани подаци о Даваоцу лизинга  
- У Табели 2. под 2.2. податке је навео Прималац лизинга  
- У Табелу 2. под 2.3. уносе се подаци о елементима обрачуна лизинг наканаде и 

преглед трошкова који настају при закључењу Уговора о финансијском лизингу. 
Приликом утврђивања елемената за обрачун наканде понуђач је дужан да води 
рачуна о набавној вредности предмета лизинга као и о свим својим условима 
неопходним за реализацију уговора о лизингу.  
 
 
 

 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ - ПОЈАШЊЕЊА 
 

1. Прималац лизинга није креирао образац Плана отплате финансијског 
лизинга будући да је његова форма и обавезна садржина предвиђе 
Упутством за примену одлуке о минималним условима за закључење 
уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде 
и других трошкова који настају закључењем тог уговора („Сл. Гласник 
РС“ бр. 91/2010). Понуђач -Давалац лизинга је обавезан да изради и 
достави План отплате. При изради Плана отплате Давалац лизинга је 
дужан да води рачуна о понуђеној вредности предмета лизинга од 
стране његовог Испоручиоца као и о елементима обрачуна који 
произилазе из комерцијалне политике Даваоца лизинга односно његове 
заинтересованости да закључи Уговор у овом поступку јавне набавке. 

План отплате се доставља уз Уговор о финансијском лизингу и мора бити у 

складу са Планом отплате који је достављен Примаоцу лизинга уз понуду из 

поступка јавне набавке. 
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2. Прималац лизинга не захтева нити је креирао образац информативне понуде 

будући да спроводи поступак јавне набавке и да Конкурсна документација 

садржи све елементе прописане Одлуком о минималним условима за 

закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг 

накнаде и других трошкова који настају закључењем тог Уговора.  
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VIΙI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

 

MOДЕЛ УГОВОРA О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр. ЈН 07/17 

„КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА   
ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА НА 60 МЕСЕЦИ„ 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора о јавној набавци је основ за закључивање Уговора о 

испоруци и Уговора о финансијском лизингу. 

Модел уговора о јавној набавци попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 
представник испред групе понуђача именован Споразумом групе понуђача да буде 
носилац посла. Својим потписом одговорно лице носиоца посла потврђује да је 
сагласан са одредбама Модела уговора о јавној набавци. 
 

 

Закључен између:  
Прималац лизинга: Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 
са седиштем у Сокобањи, улица Војислава Илића  бр. 2,  
ПИБ: 109750670 
Матични број: 21235423 Број рачуна: 205-238972-02, 
Назив банке: Комерцијална банка 
Телефон: 018/833-068. Телефакс: 018/833-078. 
кога заступа  вд. директор Бојан Тодосијевић (у даљем тексту: Прималац лизинга) 
 
и 
 
учесника у заједничкој понуди који наступају као: 
 
Давалац лизига ______________________________________ из 
_____________________  
ул. ____________________________ M.Б. _______________ 
пиб:_____________________ 
 
и 
 
Испоручилац предмета лизинга 
_______________________________________________  
из ____________________ ул. ____________________________ M.Б. 
_______________ 
пиб: _____________________ 
 
Учесници у заједничкој понуди у предмету набавке  комбиноване  радне машине  

путем финансијског лизинга (у даљем тексту: лизинга) на 60 месеци ЈН07/2017 

својим Споразумом бр. ______________ од ______________ године одредили су као 

Носиоца посла: _________________________________________________________ 
 
Учесници у заједничкој понуди солидарно и неограничено одговарају према 

Примаоцу лизинга. 
 

Споразум о заједничком наступу је саставни део овог Уговора. 
Основ уговора:  
ЈН број: 07/17 
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Број и датум Одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Овим Уговором Прималац лизинга Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 

Сокобања се овлашћује да као предмет лизинга држи и користи  комбиновану радна 

машину (у даљем тексту: предмет лизинга).  
Комбинована радна  машина је марке ______________________, типа 
_______________ 
и произведена је ________ године. 
Произвођач предмета лизинга је __________________________________________ 
Опис лизинг услуге и технички опис предмета лизинга дефинисао је Прималац 
лизинга Конкурсном документацијом. Опис лизинг услуге и техничка спецификација 
предмета лизинга саставни су делови овог Уговора. 
 
 

 

РОК ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА, РОК ОБУКЕ РУКОВАОЦА, ГАРАНТНИ 

РОК И ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС 
 

Члан 2. 
 
Рок испоруке предмета лизинга је ____ дана од дана потписивања овог Уговора. 
 

Члан 3. 
 
Рок обуке руковаоца испорученим предметом лизинга је ______ дана по извршеној 

примопредаји предмета лизинга. 
 

Члан 4. 
 
Гарантни рок за испоручени предмет лизинга је ______ дана од дана његове 

примопредаје. 
 

Члан 5. 
 
Овлашћени  сервис  за  сервисирање  предмета  лизинга  у  гарантном  року  је  
_________________________________________________  налази  се  на  адреси 
___________________________________ и удаљен је ______ km од седишта 
Примаоца лизинга. 
 
 

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 
 

Члан 6. 
 
Субјекти овог Уговора су:  
- Прималац предмета лизинга (у даљем тексту: Прималац лизинга)   
- Давалац лизинга (у даљем тексту: Давалац лизинга) и  
- Испоручилац предмета лизинга (у даљем тексту: Испоручилац предмета лизинга)  
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ПРАВО СВОЈИНЕ НА ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА 
 

Члан 7. 
 
Давалац лизинга за све време трајања Уговора о финансијском лизингу искључиви 

је и једини власник предмета лизинга. Давалац лизинга стиче право својине на 

предмету лизинга по закључењу Уговора о испоруци. 
 
Прималац лизинга постаће власник предмета лизинга по уплати последње рате 

лизинг накнаде и без било каквог додатног плаћања. 
 
 
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА И УГОВОР О ФИНАНСИЈСКОМ 
ЛИЗИНГУ 
 

Члан 8. 
 
Прималац лизинга ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права 

послати обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета лизинга да су дужни 

да потпишу Уговор о испоруци предмета лизинга. 
 
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци 

предмета потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Примаоца лизинга, а 

најкасније у року од 3 (три) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту 

права. 
 
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из 

прихваћене понуде:  
1. Назив произвођача предмета лизинга, марку, тип и годину производње  
2. Комерцијалне елементе (цену, место, начин и рок испоруке предмета лизинга, 
гарантни рок, овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну документацију при 
испоруци).  
3. Одредбу да је Давалац лизинга једини власник предмета лизинга за време 
трајања Уговора о финансијском лизингу  
 
Потписани Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се Примаоцу лизинга на 

потписивање односно на давање сагласности.  
Потписан Уговор о испоруци је услов за закључење Уговора о јавној набавци. 
 

 

Закључен Уговор о испоруци постаје саставни део закљученог Уговора из поступка 

јавне набавке. 

Члан 9. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће најкасније до испоруке предмета лизинга 

закључити Уговор о финансијском лизингу. Уговор о финансијском лизингу мора се у 

свему усагласити са овим Уговором и Планом отплате.  
Закључени Уговор о финансијском лизингу постаје саставни део закљученог Уговора 
из поступка јавне набавке. 
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ЛИЗИНГ НАКНАДА 

 
Члан 10. 

 
Цена предмета лизинга без ПДВ-а је __________ РСД. 

Цена предмета лизинга са ПДВ-ом је __________ РСД. 
 
 
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а је _________________ РСД . 

Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом је _________________ РСД. 
 
Месечна рата лизинг накнаде износи _____________ РСД. 

Број уговорених месечних лизинг рата је 60. 
 
Номинална каматна стопа на основу које је утврђена лизинг накнада је фиксна и 

износи _______% .  
Ефективна каматна стопа износи ________ %.  
Цене и каматне стопе су фиксне и не могу се мењати током Уговора. 
 
 
 

ПЛАЋАЊЕ ЛИЗИНГ НАКНАДА 

 
Члан 11. 

Прималац лизинга ће плаћати лизинг накнаде и друге трошкова који настају по 

закључењу Уговора о финансијском лизингу на начин, у року и под условима 

одређеним Уговором о финансијском лизингу предвиђеним чланом 9. и Планом 

отплате. 
 
Прималац лизинга ће плаћати лизинг накнаду без испостављања рачуна. 

 
У случају доцње у исплати било које доспеле финансијске обавезе Прималац 

лизинга се обавезује да ће платити Даваоцу лизинга законску затезну камату као и 

трошкове достављања опомене. 
 

 

Висина затезне каматне стопе не може бити већа од законом прописане. 

 
Уколико наступи доцња Примаоца лизинга у редовном измиривању доспелих 

финансијских обавеза Давалац лизинга је обавезан да Примаоцу претходно пошаље 

опомену о неблаговременом плаћању. 
 
Уколико Прималац лизинга не изврши уплату доспеле а неплаћене финансијске 

обавезе у остављеном року из опомене Давалац лизинга ће доставити Примаоцу 

лизинга образложен и обавезујући Обрачун затезне камате (са укљученим 

трошковима достављања опомене) на плаћање. 
 
У случају да Прималац лизинга превремено уплати било коју финансијску обавезу, 

Давалац лизинга уплаћени износ неће враћати, нити је обавезан да на тако 

уплаћени износ обрачунава камату на основу које би се евентуално могле 

умањивати будуће финансијске обавеза Примаоца лизинга. 
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Члан 12. 

 
Прималац лизинга може захтевати од Даваоца лизинга да му он по испоруци 

предмета лизинга финансира ПДВ на период до 90 дана. 
 
Каматна стопа на финансирани ПДВ не може бити већа од уговорене номиналне 

каматне стопе за лизинг накнаду. 
 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
 

Члан 13. 
 

Преузимање предмета лизинга 
 
Прималац лизинга је дужан да од Испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 

Примаоца лизинга, Војислава Илића бр. 2, Сокобања, у складу са Уговором о 

испоруци, у року од _________ календарских дана од момента закључивања овог 

Уговора. 
 
При преузимању предмета лизинга Прималац лизинга и Испоручилац предмета 

лизинга сачиниће Протокол о примопредаји. 
 
Протокол о примопредаји садржи: пословно име и седиште Испоручиоца, Даваоца  
и Примаоца лизинга, број и датум уговора о лизингу по коме се испорука врши, као  
и датум и место испоруке.  
 
Протоколом о примопредаји утврдиће се да ли испоручени предмет лизинга 

испуњава захтеване техничке и функционалне карактеристике, захтевани квалитет, 

да ли је испоручен у уговореном року и да ли је достављена комплетна и исправна 

документација. 

 

Протокол о примопредаји потписаће представници Примаоца лизинга и Испоручиоца 

предмета лизинга. 
 
Протоколом о примопредаји утврдиће се:  
- околност да ли испоручени предмет лизинга испуњава техничке, функционалне 
карактеристике односно да ли испуњава захтевани квалитет.  

У случају да испоручени предмет лизинга не испуњава захтеване 
карактеристике Протоколом о примопредаји констатоваће се о каквим се 
недостацима ради и да ли су они отклоњиви или неотклоњиви.  

У случају да се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има 
неотклоњиве недостатаке вратиће се Испоручиоцу а Протоколом о примопредаји 
констатоваће уочени неотклоњиви недостаци.  

Уколико се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има 
отклоњиве недостатаке Прималац лизинга ће извршити рекламацију таквих 
недостатака а Протоколом о примопредаји констатоваће се уочени отклоњиви 
недостаци и рок за њихово отклањање. Крајњи рок за отклањање отклоњивих 
недостатака је 5 дана. По отклањању отклоњивих недостатака Прималац лизинга ће 
преузети предмет лизинга на начин предвиђен овим Уговором.  
- околност о поштовању уговореног рока за испоруку тј. да ли је испорука извршена 
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благовремено, а у случају кашњења констатоваће се доцња и изражаваће се бројем 
дана.  
- околност да ли је Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна и 
исправна документација и да ли је на предмету лизинга урађен „нулти“ сервис. 
Комплетну документацију сачињава:  

 Упутства за руковање и одржавање предмета лизинга  
 Каталог резервних делова  
 Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року  
 Комплетна документација неопходна за регистрацију предмета лизинга 

укључујући и извршен технички преглед   
 Фактура за испоручене предмет лизинга (у три примерка)  

У случају достављања некомплетне или неисправне документације Протоколом о 
примопредаји утврдиће се недостајућа и неисправна документација и рок за њено 
достављање.  
 
По потпису Протокола о примопредаји предмета лизинга без примедби целокупна 

одговорност за његово држање и коришћење прелази на Примаоца лизинга. 
 
 

Члан 14. 
 

Коришћење предмета лизинга 
 
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг 

привредника, према упутствима његовог произвођача и његовој намени. 
 
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са претходним ставом 

одговаран је за штету на њему, проузроковану њиховим коришћењем без обзира 

на то да ли их је он користио или је то учинило неко друго лице по његовом налогу. 
 
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем 

лицу само уз претходну сагласност Даваоца лизинга.  
Прималац лизинга не може отуђити предмет лизинга нити на други начин угрозити 
права својине над њима Даваоцу лизинга. 
 

Члан 15. 
 

Одржавање предмета лизинга 
 
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да по 

потреби врши потребне поправке искључиво у овлашћеном сервису у противном 

одговаран је Даваоцу лизинга за штете настале неодржавањем предмета лизинга у 

исправном стању. 
 
 

Члан 16. 
 

Одговорност Примаоца лизинга за штете причињене употребом предмета 

лизинга трећим лицима 
 
Прималац лизинга, током трајања уговора, једини је одговаран је за штете које се 

причине трећим лицима коришћењем предмета лизинга. 
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Члан 17. 
 
Одговорност Примаоца лизинга за случај пропасти или оштећења предмета 

лизинга 
 
По преузимању предмета лизинга, ризик у случају пропасти или ризик оштећења 

предмета лизинга са Даваоца лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 

Члан 18. 
 

Уговарање осигурања и пријављивање штетних догађаја 
 
Прималац лизинга се обавезује да најкасније до рока за испоруку предмета лизинга 

закључи уговоре о његовом осигурању од ризика аутоодговорности и ризика пуног 

каско осигурања са укљученим ризиком крађе. Копију полиса о уговореним 

осигурањима Прималац лизинга доставиће Даваоцу лизинга на дан примопредаје 

предмета лизинга. 
 
Уколико наступе осигурани случајеви Прималац лизинга без одлагања пријављује 

штету свом осигуравачу, у складу са условима осигурања и истовремено копију 

пријаве доставља Даваоцу лизинга. 
 
У случају да осигуравач процени насталу штету на предмету лизинга као тоталну, 

Давалац лизинга је овлашћен да ступи у контакт са осигуравачем Примаоца лизинга 

и да предузима све радње неопходне за наплату ове штете. 

Давалац лизинга ће у претходно наведеном случају сарађивати са Примаоцем 

лизинга у поступку наплате штете. 
 
У случају да осигуравач процени насталу штету на предмету лизинга као делимичну 

записник о процени штете потписују осигуравач и Прималац лизинга. 
 
Прималац лизинга ће по санираној делимичној штети наставити са коришћењем 

предмета лизинга под условом да је до тада измирио све доспеле обавезе према 

Даваоцу лизинга. 
 
У случају да се настала штета из било ког разлога не може надокнадити по основу 

уговореног осигурања Прималац лизинга је дужан да о свом трошку поправи предмет 

лизинга тј. да га врати у првобитно стање. 
 
Уколико би у наведеном случају Прималац лизинга вратио оштећени предмет 

лизинга Даваоцу лизинга пре поправке дужан је да му исплати насталу штету која је 
представља разлику између процењене вредности предмета лизинга од стране 
овлашћеног проценитеља по избору Даваоца лизинга и збира главнице свих будућих 

уговорених лизинг рата и свих неплаћених доспелих и дугоованих рата и трошкова 
лизинга са припадајућом каматом до тренутка када се уговор сматра раскинутим.  
У случају спора надлежан је ставарно надлежни суд. 
 

Члан 19. 
 

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга 
 
Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог Уговора Даваоцу лизинга 

омогући, на његов захтев, да врши контролу стања и коришћења предмета лизинга и 
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да га обавештава о свим променама на њима. Непоступање Примаоца лизинга по 

овој уговорној одредби представља услов за раскид уговора. 
 
Прималац лизинга се обавезује да Даваоцу лизинга, на његов захтев, достави 

податке о свом имовинском стању (Извештај о бонитету са 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). 
 

Члан 20. 
 

Превремена отплата 
 
Уговорне стране су се сагласиле да Прималац лизинга може извршити превремену 

исплату уговорене лизинг накнада. 

У случају да Прималац лизинга жели да искористи право из става 1. овог члана 

дужан је да о својој намери обавести Даваоца лизинга у року који не може бити краћи 

од 90 дана од дана отплате. 
 

Члан 21. 
 

Инструменти обезбеђења за Даваоца лизинга на име уредног плаћање 

лизинг накнаде 
 
Прималац лизинга ће по закључењу Уговора о финансијском лизингу предати 

Даваоцу лизинга _________ бланко соло меница на име обезбеђења редовне уплате 

доспелих лизинг накнада. 
 
Уз предате бланко соло менице Прималац лизинга ће доставити потписана и 

оверена менична овлашћења и фотокопију депо картона. 
 
Давалац лизинга је овлашћен да примљене финансијске гаранције активира у 
случају да му Прималац лизинга редовно не плаћа доспеле и уговорене финансијске 
обавезе. Пре активирања примљене гаранције Давалац лизинга је дужан да опомене 

Примаоца лизинга о пропуштеном року за уплату. У опомени Давалац лизинга је 
дужан да да примерен рок за уплату неуплаћене финансијске обавезе. Рок у 

Опомени не може бити краћи од 3 дана.  
Уколико се током важења Уговора о финансијском лизингу, а пре његовог истека, 
активирају све менице Прималац лизинга је обавезан да преда Даваоцу лизинга исти 
број нових меница предвиђене ставом 1. и на начин наведен у ставу 2. овог члана. 
 
Уколико током важења Уговора о финансијском лизингу код Примаоца лизинга дође 

до промене лица овлашћеног за заступање, односно лица која су овлашћена за 

располагање средствима са текућег рачуна, Прималац лизинга је дужан да Даваоцу 

лизинга достави нове менице као замену за претходно предате - најкасније у року од 

три дана од дана такве промене. 
 
Примљене а неискоришћене менице Давалац лизинга ће вратити Примаоцу лизинга 

најкасније у року од седам дана од дана истека Уговора о финансијском лизингу. 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
 

Члан 22. 
 

Регистрација уговора о лизингу 
 
Давалац лизинга је дужан да у року од седам дана по испоруци предмета лизинга 

преда захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга кога води 

Агенција за привредне регистре. 

 
Давалац лизинга дужан је такође да током важења Уговора ажурира податке 

уписане у Регистар финансијског лизинга у случају њихових измена или допуна или 

брисања.  
Захтев за изменом, допуном или брисањем података Давалац лизинга подноси у 
року од 7 (седам) дана од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, 
односно брисање условиле. 
 

Члан 23. 
 

Плаћање предмета лизинга његовом Испоручиоцу 
 
Давалац лизинга је дужан да у складу са Уговором о испоруци закљученим са 

Испоручиоцем предмета лизинга обезбеди и благовремено уплати вредност 

предмета лизинга његовом Испоручиоцу.  
Прималац лизинга искључује сваку своју одговорност за плаћање предмета лизинга 
према његовом Испоручиоцу осим у случају да не изврши своје финансијске 
обавезе према Даваоцу лизинга предвиђене Уговором о финансијском лизингу 
закљученом по испоруци предмета лизинга. 
 

Члан 24. 
 

Промена месечних лизинга рата 
 
Давалац лизинга током трајања Уговора о лизингу не може мењати ни један од 

елемената на основу кога је утврђен Обрачун лизинг накнаде и обрачун других 

трошкова који настају закључењем овог Уговора. 
 

Члан 25. 
 

Стечај Примаоца лизинга 
 
У случају стечаја код Примаоца лизинга Давалац лизинга има право на издвајање 

предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе Примаоца лизинга, а 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 код њега. 
 
 

Члан 26. 
 

Право преноса својине на предмету лизинга 
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Током важења Уговора о лизингу 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. 

 

Члан 27. 
 

Обавештавање Примаоца лизинга 
 
Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Примаоца лизинга о свакој 

својој промени: адресе, броја рачуна и других података значајним за реализацију 

Уговора о финансијском лизингу. 
 

Члан 28. 
 

Одговорност за правне недостатке предмета лизинга 
 
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 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 
претензије трећег лица. 
 

Члан 29. 
 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за 

правне недостатке предмета лизинга и кад је без обавештавања 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 30. 
 
Давалац лизинга током трајања Уговора о финансијском лизингу не може предузети 

ниједну фактичку или правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује 

неометана државина Примаоца лизинга на предмету лизинга. 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 

Члан 31. 
 
Испоручилац предмета лизинга је дужан да предмет лизинга испоручи његовом 

Примаоцу у исправном стању, са захтеваним и прихваћеним техничким 

карактеристикама и у свему и на начин предвиђен Уговором о испоруци 

усаглашеним са прихваћеном понудом бр. _________ из поступка јавне набавке. 
 
Испоручилац предмета лизинга је искључиво одговоран за материјалне недостатке 

на испорученом предмету лизинга. 
 

Члан 32. 
 
Примопредају предмета лизинга Прималац лизинга и Испоручилац предмета лизинга 

врше у свему и на начин предвиђен чланом 13. овог Уговора. 
 
 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Члан 33. 
 
Под добрим извршењем посла финансијског лизинга подразумева се да Давалац 

лизинга благовремено обезбеди потребна финансијска средства ради плаћање 

предмета лизинга његовом Испоручиоцу.  
Под добрим извршењем посла у вези са испоруком предмета лизинга подразумева 
се да је предмет лизинга испоручен у року, да су испуњени сви захтеви из Техничког 
описа. 
 

 
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈA ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

 
Члан 34. 

 
1. Финансијска гаранција за добро извршење посла :  

При потпису овог Уговора у складу са Споразумом о заједничком наступу 
_______________________________________ предао је Примаоцу лизинга гаранцију 
за добро извршење посла. 
 

Гаранција за добро извршење посла је бланко соло меница серије број  
_________________ регистрована код НБС. Уз примљену меницу предата је 
фотокопија депо картона и менично овлашћење на износ од ________ динара што 
износи 10% од вредности предмета лизинга са ПДВ-ом. 
 

Примљена финансијска гаранција безусловна, наплатива „на први позив“ и да је 

рок њеног важења до ________ односно да је 30 дана дужи од уговореног рока за 

испоруку предмета лизинга. 
 

Примљена гаранција ће се активирати:  
 у пуном износу:  

- уколико се предмет лизинга не испоручи у року од 30 дана дужем од 
уговореног рока за испоруку.  
- уколико се при примопредаји предмета лизинга утврди да он има 
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неотклоњиве недостатке који се односе на техничке и функционалне 
захтеве које је Прималац лизинга навео у Техничком опису  
- уколико се при примопредаји предмета лизинга утврди да он има 
отклоњиве техничке и функционалне недостатке а Испоручилац предмета 
лизинга уопште не поступи по рекламацији или то не учини у року од 5 
дана.  
- уколико Испоручилац предмета лизинга не достави комплетну 
документацију предвиђену чл. 13. овог Уговора у року од најдуже 30 дана 
од дана његове испоруке.  

 у делимичном износу:  
Уколико се предмет лизинга не испоручи у уговореном року.   
За сваки дан доцње - закашњења Прималац лизинга ће рачунати 0,2% а 
максимално до 5% од вредности предмета лизинга са ПДВ-ом.  

 
Неактивирану бланко соло меницу Прималац лизинга ће вратити њеном издаваоцу 

по истеку рока на који је издата. 
 
2. Финансијска гаранција за отклањање недостатака – кварова у гарантном  
року: 

__________________________________________________ се обавезује да 
по потпису Протокола о примопредаји предмета лизинга, у складу са Споразумом о 
заједничком наступу, преда Примаоцу лизинга гаранцију за отклањање недостатака 
на испорученом предмету лизинга у гарантном року. 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року је бланко соло меница 

серије број _________________ регистрована код НБС. Уз примљену меницу 

предата је фотокопија депо картона и менично овлашћење на износ од ________  
динара што износи 10% од вредности предмета лизинга са ПДВ-ом. 
 

Примљена гаранција из претходног става је безусловна, наплатива на први 

позив Примаоца лизинга без права на протест њеног издаваоца. Рок важења 

гаранције је до истека гарантног рока. 
 

Примљена бланко соло меница активираће се:  
- у случају неотклањања било које неисправности предвиђене гарантним 

листом у року од најдуже 10 дана по предаји предмета лизинга 
овлашћеном сервису 

 
Неактивирану гаранцију Прималац лизинга ће вратити њеном издаваоцу по 

истеку рока на који је издата. 
 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 35. 

 
Овај Уговор важи 60 месеци, ступа на снагу даном његовог потписивања и траје до 

уплате последње лизинг рате. 
 
Уговор о јавној набавци престаје да важи пре рока из става 1. у случају:  
- да се активира финансијска гаранција за добро извршење посла у пуном износу   
- да предмет лизинга буде уништен неким случајем више силе   
- да Прималац лизинга изврши превремену отплату предвиђену чланом 20. овог 
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Уговора.   
- раскида Уговора о финансијском лизингу закљученом по испоруци предмета 

лизинга  
 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 36. 
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга 
 
Давалац лизинга може једнострано раскинути Уговор о финансијском лизингу 

закљученог по испоруци предмата лизинга 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 поступи у складу са чл. 19. став 1. овог Уговора не обавештава Даваоца 
лизинга о променама на предмету лизинга и онемогући му контролу стања и 
коришћења предмета лизинга  
9) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог Уговора.  
 

Члан 37. 
 

Обавештење у случају раскида 
 
Обавештење о раскиду уговора доставља се препорученим писмом 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,  

2. назнака поштанске службе да је пријем пошиљке одбијен,   
3. назнака поштанске службе да је друга уговорна страна непозната на 

означеној адреси.  
 

Члан 38. 

 
Враћање предмета лизинга пре истека Уговора 

 

Уколико се раскине Уговор о финансијском лизингу закљученог по испоруци 

предмета лизинга а због околности наведених у члану 36. овог Уговора, Давалац 
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лизинга има право да врати предмет лизинга датог на држање и коришћење 

његовом Примаоцу. 
 
У случају враћања предмета лизинга због раскида Уговора о финансијском лизингу 

Прималац лизинга не одговара за истрошеност - оштећења предмета лизинга 

насталу његовом редовном употребом на начин дефинисаним овом Уговором. 
 
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга. 
 
Враћање предмета лизинга констатоваће се записнички. Записник о враћању 

предмета лизинга потписују Прималац предмета лизинга и Давалац лизинга. 
 

Члан 39. 

 
Посебан поступак за стицање државине на предмету лизинга 

 

 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају неплаћања доспеле лизинг 

накнаде од стране Примаоца предмета лизинга у целости примени члан 30. Закона 

о финансијском лизингу. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

 
Престанак Примаоца лизинга пре истека Уговора о финансијском лизингу 

 
Ако Прималац лизинга престане да постоји пре истека Уговора о финансијском 

лизингу, његова права и обавезе прелазе на његовог правног следбеника. 
 

 

Члан 41. 

 
Престанак Даваоца лизинга пре истека Уговора о финансијском лизингу 

 
Ако Давалац лизинга престане да постоји пре истека Уговора о финансијском 

лизингу (закљученог по испоруци предмета лизинга) сва његова права и све 

обавезе прелазе на његовог правног следбеника. 
 
Уколико дође до стечаја и ликвидације Даваоца лизинга уговор о финансијском 

лизингу остаје на снази у целости, под условом да Прималац лизинга извршава 

све своје своје обавезе предвиђене овим Уговором. 
 

Члан 42. 

 
Примена Закона о финансијском лизингу 

 
На све што овим Уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона којим се 

уређује финансијски лизинг. 
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Члан 43. 

 
Решавање спорова 

 
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају 

споразумно. У случају спора, надлежан је стварно надлежни 

суд. 
 

Члан 44. 

 
Правно дејство 

 
Овај Уговор производи правно дејство даном потписивања Уговора од стране 

овлашћених лица обе уговорне стране. 
 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих по три задржава свака 

уговорна страна. 
 
 

 

Овлашћено лице носиоца посла Овлашћено лице Примаоца лизинга 

_______________________ ______________________ 
 
Прилог:  

1. Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем 
уговора о финансијском лизингу  

2. План отплате финансијског лизинга  
3. Понуда понуђача у отвореном поступку набавке ЈН 07/17   
4. Технички опис предмета лизинга  
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IX  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
 

1. ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 

1.1. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА  
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,14/15 и 68/15) , ____________________________________________, 

даје:  

(Назив понуђача) 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке: „ Комбинована  радна машина путем финансијског 

лизинга на 60 месеци“, бр. ЈН 07/17, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
 

__________ ________________________ 
 
 
 
 
 

 

1.2. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,14/15 и 68/15) , ____________________________________________, 

даје:  

(Назив понуђача) 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке: Комбинована радна машина путем финансијског 

лизинга на 60 месеци“, бр. ЈН 07/17, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
 

__________ ________________________ 
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2. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА  
 
 
2.1. ИЗЈАВА ДАВАОЦА ЛИЗИНГА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 

ЗЈН  
 

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

Даваоца лизинга дајем следећу:   
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач – Давалац лизинга ___________________________________________  
у поступку јавне набавке:  Комбинована радна машина  путем финансијског 

лизинга на 60 месеци“, бр. ЈН 07/17, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у 
предметном поступку јавне набавке Јавног предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ 
Сокобања. 

 

Датум:  Овлашћено лице Даваоца лизинга 

________________ М.П. _________________________ 
 
 
 

2.2. ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА О 

ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 
 

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

Испоручиоца предмета лизинга дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач - Испоручилац предмета лизинга _______________________________  
у поступку јавне набавке:  Комбинована радна машина  путем финансијског 
лизинга на 60 месеци“, бр. ЈН 07/17, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде у предметном поступку јавне набавке Јавног 

предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања. 
 

 

Датум:  Овлашћено лице Испоручиоца 

________________ М.П. _________________________ 
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3. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

У складу са Споразумом о заједничком наступу бр. ________ , изјављујемо 

да ће ______________________________________ у случају да нам се додели 

Уговор као најповољнијем понуђачу у предмету јавне набавке добра: “   
Комбинована радна машина  путем финансијског лизинга на 60 месеци“, бр. 
ЈН 07/17“, при потпису Уговора на име финансијске гаранције за добро извршење 
посла доставити бланко соло меницу регистровану код НБС.  

Уз бланко соло меницу доставићемо Вам попуњено и оверено менично 
овлашћење на обрасцу наведеном у Конкурсној документацији и оверену копију 
депо картона.  
Менично овлашћење даћемо Вам на износ 10% од вредности предмета лизинга са 
ПДВ-ом. 

Финансијска гаранција коју ћемо Вам предати биће неопозива, безусловна, 
наплатива на први позив без права на наш приговор, неће садржати додатни 
услов за исплату нити мањи износ од оног на који смо се обавезали. 

Важност бланко соло менице биће 30 дана дужа од уговореног рока за 
испоруку комбиноване машине. 
 

Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу. 
 
 

 

Датум: М.П. 

_______________ ____________________ 
 овлашћено лице даваоца 

 финансијске гаранције 
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4. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА ИСПОРУЧЕНОМ ПРЕДМЕТУ 

ЛИЗИНГА - КОМБИНОВАНОЈ МАШИНИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
У складу са Споразумом о заједничком наступу бр. _____ , изјављујемо да ће  
______________________________________ у случају да нам се додели Уговор 
као најповољнијем понуђачу у предмету јавне набавке добра:  Комбинована 
радна  
машина  путем финансијског лизинга на 60 
месеци“, бр. ЈН 07/17, при испоруци комбиноване машине на име финансијске 
гаранције за отклањање недостатака на испорученој комбинованој машини у 
гарантном року доставити бланко соло меницу регистровану код НБС на износ од  
_________ РСД што чини 10% од вредности предмета лизинга са ПДВ-ом. 

Уз бланко соло меницу доставићемо Вам попуњено и оверено менично 
овлашћење на обрасцу наведеном у Конкурсној документацији (поглавље XI K.Д.) 
и оверену копију Депо картона. 

Финансијска гаранција биће неопозива, безусловна, наплатива на први 
позив без права на наш приговор, неће садржати додатни услов за исплату нити 
мањи износ од оног на који смо се обавезали. 

На Ваш захтев изјављујемо да ће рок важења бланко соло менице бити 
идентичан гарантном року за испоручену комбиновану машину. 

Изјављујемо да смо сагласни да се предата гаранција активира 
једнократно у целости за било које наше непоступање за отклањање недостатака 
у гарантном року. 
 

Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу. 
 
 

 

Датум: М.П. 
 
_______________ ____________________  

овлашћено лице даваоца 
финансијске гаранције 
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5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку   
комбинована радна машина путем финансијског лизинга на 60 месеци“, бр. 

ЈН 07/17, 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 Примаоца лизинга накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Примаоца 
лизинга, Прималац лизинга је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
Примаоца лизинга и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог Обрасца није обавезно. 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_____________ ______________________ 
 
 

 



Јн 7/17 страна 61 од 68 

 

6. ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА О ДОСТАВЉАЊУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ ИСПОРУЦИ 
 
 

 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да ћемо Вам у случају да нам се додели уговор у предмету набавке 

комбинована радна машине путем финансијског лизинга на 60 месеци при њеној 

испоруци, доставити следећу документацију:  
 Упутство за руковање и одржавање комбиноване машине  
 Каталог резервних делова  
 Сервисну књижицу за отклањање неисправности у гарантном року  
 Комплетну документацију неопходну за регистрацију комбиноване машине  
 Фактуре за испоручену комбиновану машину (у три примерка)  

 
 
 
 
 

М.П. ______________________________________  
овлашћено лице испоручиоца предмета 
лизинга 
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7. ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА О ПРЕУЗИМАЊУ 

ТРАНСПОРТНИХ ТРОШКОВА 
 

 

Као  овлашћено  лице  испред  понуђача  –  Испоручиоца  предмета  лизинга  
________________________________________ изјављујемо под пуном моралном 
и материјалном одговорношћу да ћемо у случају да нам се додели уговор сносити 
трошкове одвоза и довоза понуђене комбиноване машине од седишта Примаоца 
лизинга до адресе на којој се налази овлашћени сервис. 
 

 

М.П.  
______________________________________  
овлашћено лице испоручиоца предмета лизинга 

 
 
 
 
Напомена: Испоручилац даје Изјаву само у случају да је понуђени овлашћени 

сервис за сервисирање комбиноване машине у гарантном року удаљен од 

седишта Примаоца лизинга више од 20km. 
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8. ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА ДА ФИНАНСИРАЊЕ ПДВ-а 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

ћемо на Ваш захтев финансирати припадајући ПДВ на предмет лизинга на период 

до 90 дана од дана испоруке. 
 
Истовремено изјављујемо да каматна стопа за финансирање ПДВ-а неће бити 

већа од номиналне каматне стопе _____ % коју смо користили у понуди за обрачун 

лизинг накнаде. 
 
 

 

М.П. ______________________________  
Овлашћено лице Даваоца лизинга 
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9. ИЗЈАВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ  ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА СА 

ПРИКЉУЧЦИМА 
 
 

 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да је понуђена комбинована радна путем финансијског лизинга на 

60 месеци у потпуности компатибилна, односно да се на исту могу прикључити 

уређаји примапца финансијског лизинга (маказе за шибље, канало чистач и раоник 

за снег), а на основу извршеног увида у прикључке.  
 
 
 
 
 

М.П. ______________________________________  
овлашћено лице испоручиоца предмета 
лизинга 
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10. ОБРАЗАЦ – МОДЕЛ MEНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају 

печатом као доказ да су сагласни са његовом садржином. 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна 

повеља) 
 
Менични дужник предаје 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. _______________________ 
 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 

 
Седиште и адреса: 

 
Матични број: 

 
Порески број: 

 

 

МЕНИЧНИ 
ПОВЕРИЛАЦ Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 

Седиште и адреса: Сокобања, Војислава Илића бр. 2 

Матични број: 21235423 

Порески број: 109750670 
 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу 

серијског броја: ________________________ која је безусловна, платива на први 

позив и без додатних услова за исплату.  
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење 

посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке „ Комбинована  
радна машина  путем финансијског лизинга на 60 месеци“,  
бр. ЈН 07/17.  

Меница са меничним овлашћењем се издају са роком важности ________ , 
који је 30 дана дужи од рока за испоруку комбиноване машине. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу 
на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________ динара 
(словима _______________________________________) што представља 10% од 
вредности предмета лизинга са ПДВ-ом. 

 
 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет 
рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да 
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поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања 

редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог Закона.  

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања 
важења Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица 
овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других 
промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Нишу. 
 
Датум издавања овлашћења:_______________ 
 

 

М.П.   __________________________________  
(потпис овлашћеног меничног дужника) 

 

 

Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења.  
Попуњен Образац доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде 
додељен Уговор. 
Своју сагласност потврђујемо потписивањем и овером модела Обрасца од стране 
овлашћеног лица. 
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по 
Вашем захтеву и у друге сврхе се не може употребити. 
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11. ОБРАЗАЦ – МОДЕЛ MEНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА ИСПОРУЧЕНОЈ 

КОМБИНОВАНОЈ 

МАШИНИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају 

печатом као доказ да су сагласни са његовом садржином. 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна 

повеља) 
 
Менични дужник предаје 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ 

РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. 

_______________________ 
 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 

 
Седиште и адреса: 

 
Матични број: 

 
Порески број: 

 

 

МЕНИЧНИ 
ПОВЕРИЛАЦ Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 

Седиште и адреса: Сокобања, Војислава Илића бр. 2 

Матични број: 21235423 

Порески број: 109750670 
 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу 

серијског броја: ________________________ која је безусловна, платива на први 

позив и без додатних услова за исплату.  
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање 

недостатака на испорученој комбинованој машини у гарантном року. 
Меница са меничним овлашћењем се издају са роком важности ________ , 

који идентичан гарантном року за испоручену комбиновану машину. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу 

на коју се односи менично овлашћење на износ од ___________ РСД (словима 
_________________________________) што представља 10% од вредности 
предмета лизинга са ПДВ-ом. Менични дужник овим изричито овлашћује банке 
код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и 
вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 
односно 
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овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа 

чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 

поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона.  
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања 

важења Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица 
овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других 
промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Нишу 
 
Датум издавања овлашћења:_______________ 
 

 

М.П.   __________________________________  
(потпис овлашћеног меничног дужника) 

 

 

Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења.  
Попуњен Образац доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде 
додељен Уговор. 
Своју сагласност потврђујемо потписивањем и овером модела Обрасца од стране 
овлашћеног лица. 
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по 
Вашем захтеву и у друге сврхе се не може употребити. 

 


