
Наручилац:    Јавно предузеће 

,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања 

Комисија за јавну набавку 

Број: 1-132/6-2017 

Дана: 12.07.2017. године 

СОКОБАЊА                               

   

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, 

добра  – Комбинована радна машина  ЈН 7/17.    

 

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измена Конкурсне 

документације за јавну набавку јавну набавку у отвореном поступку, добра  – 

Комбинована радна машина  ЈН 7/17 и то: 

 

- На страни 4. Конкурсне документације у делу III - 1 ОПИС ЛИЗИНГ УСЛУГЕ 

део документације који гласи „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“ 

мења се и гласи 

„Лизинг накнада уговара се у динарима или у еурима са непроменљивом каматном стопом. 

Уговорена накнада и каматна стопа током важења Уговора о финансијском лизингу не 

могу се мењати ни по ком основу“. 

 

- На страни 13. Конкурсне документације део 9. ЗАХТЕВИ ПРИМАОЦА 

ЛИЗИНГА У ПОГЛЕДУ ВАЛУТЕ И НАЧИНА НА КОЈИ СЕ НАВОДИ И 

ИЗРАЖАВА ЦЕНА У ПОНУДИ који се односи на валуту мења се и гласи: 

  
Вредност предмета лизинга исказује се у динарима или у еурима. 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 у динарима или еурима. 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. Уколико је цена 

исказана у еурима понуђач је дућан да поступи у складу са чланом 19. Став 4. ЗЈН. 

Основица за утврђивање лизинг накнаде је понуђена вредност предмета лизинга и 

понуђена фиксна каматна стопа. 

Уколико је цена изражена у еурима за прерачун ће се користити одговарајући 

средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. 

Вредност лизинг накнаде исказане у еурима плаћаће се по одговарајућем средњем 

девизном курсу Народне банке Србије на дан уплате накнаде “  

 

 



- Мења се члан 10. У обрасцу број VIII Образац Модел уговора  на страни 44. Конкурсне 

документације и гласи:  

„Члан 10. 

 

Цена предмета лизинга без ПДВ-а износи________РСД / ( _______еура) 

Цена предмета лизинга са ПДВ-ом је __________ РСД/ ( _______еура) 

 
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а је _______     РСД / ( ____еура) 

Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом је _________ РСД / ( _______еура) 

 
Месечна рата лизинг накнаде износи _____________ РСД/( _______еура) 

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.“ 
 
 

 У прилогу је дат измењен образац бр. VIII Образац Модел уговора 

 

У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измену Конкурсне  документације објавити  на интернет страници наручиоца и Порталу 

јавних набавки. 

 

                                                                                       

                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 7/17 с.р. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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 
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)  
 
 

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. 
 

 

ЛИЗИНГ НАКНАДА 

 
Члан 10. 

Цена предмета лизинга без ПДВ-а износи________РСД / ( _______еура) 

Цена предмета лизинга са ПДВ-ом је __________ РСД/ ( _______еура) 

 
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а је _______     РСД / ( ____еура) 

 Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом је _________ РСД / ( _______еура) 
 
Месечна рата лизинг накнаде износи _____________ РСД/( _______еура) 

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. 
 

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 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. 
 

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 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. 
 
 
 

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 
 
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. 

 
 
 
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 
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 

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 

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. 
 
 

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  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


