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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 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. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 
404-37/2014-III од 05. децембра 2014. године. и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку бр. 404-37/2014-III 05. децембра 2014. године, припремљена је: 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама    („Сл. гласник 
РС“, бр. 124/2012) 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ 
www.pecinci.org 

 
објављује 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке новог 
возила – минибус, путем финансијског лизинга, ЈН  бр. 404-37/2014-III 

 
Назив наручиоца: Општинска управа Општине Пећинци 
 
Адреса наручиоца: Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци 
ПИБ: 100399222 МБ: 08070610 
 
Интернет страница наручиоца: www.pecinci.org 
 
Врста наручиоца: локална самоуправа 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 
 
Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: набавка добара-новог 
возила – минибус, путем финансијског лизинга . 
Ознака из општег речника: 34121500 - минибусеви. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
 
Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који 
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених 
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки 
понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе 
одређени конкурсном документацијом. Понуда мора у целини бити припремљена у 
складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се без накнаде 
електронским путем преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
www.pecinci.org или у штампаном облику уз претходну најаву, на адреси наручиоца 
Општинска управа Општине Пећинци, Слободана Бајића бр.5 , 224410 Пећинци, 
Канцеларија бр. 32.  
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Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 
могу благовремено добити исправни подаци о:  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у: 
Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, 
www.poreskauprava.gov.rs. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs. 
 
Начин подношења понуде: Понуде се подносе непосредно (лично) или препорученом 

пошиљком на адресу наручиоца: Општинска управа Општине Пећинци, Слободана 
Бајића бр.5 , 224410 Пећинци, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку 
добара ОП број: 404-37/2014-III – Ново превозно возило - минибус путем финансијског 
лизинга“. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача и на полеђини 
коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и 
презиме и број телефона особе за контакт. Понуда се саставља тако што понуђач 
уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне 
документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица. Измена 
било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити одбијене 
као неисправне. 
 
Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 32 дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки односно у време и на начин 
предвиђен конкурсном документацијом. Благовременим ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова, 06. јануара 2014.. године. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему (са датумом и временом 
пријема). 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање благовремених понуда 
обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 2014. године са 
почетком у 11,00 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Општинска 

управа Општине Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 , 224410 Пећинци . 
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје 
на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре. 
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Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 

20 ( двадесет ) дана од дана отварања понуда. 
 
 
Особа за контакт: Биљана Милошевић 022/400-721,  е-mail: biljana.djakovic@pecinci.org 

. 
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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 
 
Назив наручиоца: Општинска управа Општине Пећинци 
 
Адреса наручиоца: Слободана Бајића бр. 5 , 22410 Пећинци,  
ПИБ: 100399222  МБ: 08070610 
Интернет страница наручиоца: www.pecinci.org 
Врста наручиоца: локална самоуправа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
За предметну јавну набавку се спроводи отворени поступак 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су добра 
 
КОНТАКТ 
 
Контакт: Биљана Милошевић 022/400-721,  е-mail: biljana.djakovic@pecinci.org 
 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета: 
 
НОВО ВОЗИЛО -  набавка путем финансијског лизинга 
ново превозно моторно возило - минибус. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  34121500 - минибусеви. 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора. 
 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно 
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно 
је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате 
Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били 
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је 
наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр. 124/12) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. 
Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
 
 
 
 

mailto:biljana.djakovic@pecinci.org
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 
У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени 
гласник РС“, број 124/2012), понуда се може доставити и на страном језику у делу који 
се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитета и техничке 
документације и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, уколико у 
поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен 
на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог 
дела понуде, који треба да буде оверен од стране судског тумача. У случају спора 
релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 
 
1.2 Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора бити             
сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 
документацији, односно података који морају бити њихов саставни део 
 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
 
доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује 
испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона (део под тачком 3. у конкурсној 
документацији);  
 

a. попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из 
члана 75. и 76. Закона (образац 1 или 1а или 1б у конкурсној документацији);  

 
b. попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац 2 у конкурсној 

документацији);  
 

c. попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу, 
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу                   
(  образац 3  у конкурсној документацији);  

 
d. попуњен, печатом оверен и потписан образац - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О 

АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА, уколико се понуда подноси са подизвођачем 
(образац  3а у конкурсној документацији);  

 
e. попуњен, печатом оверен и потписан образац - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ 

ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, уколико понуду подноси група понуђача 
( образац 4 у конкурсној документацији )  

 
f. попуњен,  печатом оверен и потписан образац -  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ  

КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ (образац 4а у конкурсној 
документацији); 

g. попуњен,   печатом оверен и потписан образац -   ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 
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ПОНУДЕ (образац 5  у конкурсној документацији); 

-   печатом оверен и потписан Образац -  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(образац 6  у конкурсној  документацији); 
 

h. печатом оверен и потписан Образац - ИЗЈАВА да је понуђач испунио обавезе 
које произилазе из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (образац 7 у конкурсној документацији); 

 
      i) попуњен,  печатом оверен и потписан Образац –  ИЗЈАВА о обезбеђивању      
средстава финaнсијског обезбеђења  (образац 8 у конкурсној документацији). 
 

i. попуњен, печатом оверен и потписан Образац – ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА (образац 11 у конкурсној документацији) 
 

j. попуњен, печатом оверен и потписан - Образац СТРУКТУРЕ ЦЕНА      

(образац 9 у конкурсној документацији); 
 

k. попуњен, печатом оверен и потписан од стране испоручиоца предмета   
лизинга и даваоца лизинга - Модел УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА ( образац 10 у конкурсној документацији); 

l. попуњен,    печатом  оверен  и  потписан од стране испоручиоца предмета 
лизинга и даваоца лизинг а ако се ради о одложеној испоруци предмета лизинга 
– Модел УГОВОРА О ОДЛОЖЕНОЈ ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ( образац 
10a у конкурсној документацији ) ; 

m. попуњен, печатом оверен и потписан од стране даваоца лизинга ако се ради 

о одложеној испоруци предмета лизинга – Модел УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ 
ЛИЗИНГУ ( образац 11б у конкурсној документацији ) . 
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице 
понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико постоје исправке морају бити 
парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом. 
 
Пожељно је да сви документи, поднети у понуди, буду повезани траком у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или 
написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце 
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се 
одбити. 
 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. 
 
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца – Општинска управа Општине Пећинци, Слободана 
Бајића бр. 5 , 224410 Пећинци, са обавезном назнаком на лицу коверте: “Понуда за 
јавну набавку добара бр. ЈНОП 404-37/2014-III - ново возило - минибус – путем 
финансијског лизинга – НЕ ОТВАРАТИ!“, поштом или лично на адресу наручиоца. На 
полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса 
понуђача као и име особе за контакт и имејл.  
 
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти 
понуде да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од 
стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији. 
 
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све техничке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа 
,која не ограничава, нити условља права наручиоца или обавезе понуђача и која не 
прелази износ процењене вредности јавне набавке . 
 
 
3.3 Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 
јавне набавке обликован у више партија 
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Ова набавка није обликована у посебне истоврсне целине (партије). 
 
3.4 Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама,   уколико је 
подношење такве понуде дозвољено 
 
Не прихватају се понуде са варијантама. 
 
3.5 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6.  Закона о јавним 
набавкама 
 
У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља . 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Општинска управа 
Општине Пећинци, Пећинци, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – ново возило - минибус, путем финансијског 
лизинга, ЈН број 404-37/2014-III, НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - ново возило - минибус, путем финансијског 
лизинга, ЈН број 404-37/2014-III, НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара - ново возило - минибус, путем финансијског 
лизинга, ЈН број 404-37/2014-III, НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - ново возило - минибус, путем 
финансијског лизинга, ЈН број 404-37/2014-III,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. 
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. 
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу (или еурима), а не у процентима. 
 
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом 
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 
понуде. 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда . 
 
 
3.6  Исправке грешке у поднетој понуди 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
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попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 
 
3.7 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
3.8 Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 
доспела потраживања преносе директно подизвођачу 
 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
 
у Обрасцу понуде (образац 2 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште 
подизвођача;  
 
попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 3 у 
конкурсној документацији);  
 
за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана из члана 75. 
став 1. тач 1) ; 2) ; 3) 4) и 6) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача на начин 
предвиђен у тачки 5. конкурсне документације; - да у понуди наведе да ли ће извршење 
јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 
% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. Понуђач, 
односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава 
преко тог подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући 
приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 
 
 
3.9 Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде ( образац 2 конкурсној 
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документацији )  навести све учеснике у заједничкој понуди. За сваког учесника у 
заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац "Подаци о 
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 4 у конкурсној документацији) 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) ; 2); 3); 4) и 6) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђач из групе  међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
о: 
 
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
 
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
понуђачу који ће издати рачун;  
рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
 
3.10  Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, квалитета, гарантног рока, 
места, начина и рока испоруке предметног добра, рока важења понуде  
 
Начин и услови плаћања: Плаћање путем финансијског лизинга 
 
- Укупно учешће чини: 
 
а) Учешће 15,50% од нето вредности предмета лизинга 
 
б) ПДВ 20% од нето вредности предмета лизинга 
 
преостали износ у 60 месечних рата  

 
плаћање ће се вршити у динарима по званичном средњем курсу НБС на дан доспећа 
обавезе (уколико је понуда исказана у еврима).  
 
- Захтев у погледу квалитета 
 
Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и мора бити у 
складу са Техничком спецификацијом. 
 
 
– Захтеви у погледу гарантног рока: 
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Гаранција на мотор – минимум 2 године 
 
Гаранција на каросерију – минимум 2 године 
 
- Захтеви у погледу места, начина и рока испоруке: 
 
Наручено добро се испоручује – фцо Наручилац Општинска управа Општине Пећинци, 
Слободана Бајића бр . 5, Пећинци. 
 
Рок испоруке: 
 
Максимум 120 дана од дана закључења од дана закључења Уговора о одложеној 
испоруци возила. 
 
- Захтеви у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања 
понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
3.11 Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима финансијског лизинга које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се при утврђивању најниже понуђене цене, узети 
укупан износ набавке добара путем финансијског лизинга (Образац Структуре цене    
бр. 9  у приказаној табели тачка 14.). Цена у понуди може бити исказана и у еврима. 
Све вредности морају бити исказане у истој валути. 
 
За предрачун цене у динаре користиће се средњи курс Народне Банке Србије на дан 
када је започето отварање понуда. 
 
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина,трошкови 
испоруке и сви други трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они 
се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати и наплаћивати. 
 
Укупна вредност понуде укључује лизинг накнаду и друге трошкове који настају 
закључењем Уговора о финансијском лизингу. 
 
Наручилац ће цену платити путем петогодишњег финансијског лизинга: 
 
- Укупно учешће чини: 
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а) Учешће 15,50% од нето вредности предмета лизинга 
 
б) ПДВ 20% од нето вредности предмета лизинга 
 
ц) ПДВ на камату 
 
преостали износ у 60 месечних рата  
 
плаћање ће се вршити у динарима по средњем курсу НБС на дан доспећа обавезе  
 
(уколико је понуда исказана у еурима). 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
3.12 Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 
набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на 
страном језику. 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде (интернет адреса www.пореска управа.гов.рс). 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине (интернет адреса www.сепа.гов.рс) и у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине (интернет адреса www.мерз.гов.рс). 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике (интернет адреса www.минрзс.гов.рс). 
 
3.13 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача. 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу: 
 
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове 
конкурсне документације, Наручилац ће уговор раскинути и има право потраживања 
накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 
 
 
3.14 Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података 
које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
Наручилац је дужан да: 
 
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  
 
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди;  
 
чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о  
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
3.15 Обавештење да  понуђач  може  у  писаном облику  тражити  додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у 
поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда. 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавкии на својој 
интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 
одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа 
Општине Пећинци, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за набавку добара: ЈНОП 404-37/2014-III – ново 
возило- минибус – путем финансисјског лизинга“ или путем електронске поште на 
имејл: biljana.djakovic@pecinci.org. Тражење додатних информација или појашњења у 
вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 
3.16 Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 
понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача  
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
3.17 Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке у складу са чланом 83. став 13. Закона о јавним набавкама, а који има 
негативну референцу за предмет који није истоврсан предмету ове јавне набавке, а 
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да наручиоцу достави 
једну сопствену бланко меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза у 
висини од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорене обавезе. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора да се продужи. 
 
 
 
3.18 Елементи уговора о којима о ће се преговарати и начин преговарања, у случају 
спровођења преговарачког поступка 
 
Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се 
преговарати. 

 
3.19 Врсте критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се 
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 
проверу оцењивања понуда 
 
У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде је 
најнижа понуђена цена сходно члану 85. став 1. тачка 2. 
 
Приликом утврђивања најниже цене наручилац ће узети укупан износ набавке добара 
путем финансијског лизинга ( Образац структуре цене бр.9 приказан у табели тачка 14. ) 
 
3.20 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом  
 
Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
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доделити уговор оном понуђачу који нуди краћи рок испоруке предмета лизинга. 
 
У ситуацији када постоје два или више понуђача који су понудили понуде са истом 
понуђеном ценом и истим роком испоруке предмета лизинга, уговор ће бити додељен 
оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за мотор предмета лизинга. 
 
3.21 Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине. 
 
Понуђач је дужан да попуни изјаву која је саставни део конкурсне документације 
наведен као образац број 7. 
 
3.22 Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
3.23 Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 
дужан да уплати таксу одређену Законом.  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој 
комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није 
другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту 
права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. На достављање 
захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке 
из члана 108. ст. 6. до 9. закона о јавним набавкама. 
 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 
3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом 
поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком 
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
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3.24 Обавештење да ће уговор бити закључен у року од 20 дана од истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 
112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
 
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи 
уговор, у року од 20 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. Наручилац ће закључити уговор са најуспешнијим понуђачем. 
 
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 
3 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани 
понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
3.25 Одбијање понуде и обустава поступка јавне набавке Наручилац ће одбити понуду 
ако: 
 
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
 
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
 
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
 
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
 
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о 
обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или 
уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне 
набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о 
јавним набавкама. 
 
3.26 Негативне референце 
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Наручилац ће 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. 
Доказ може бити: 
 
 
а)    правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;  
б)   исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза;  
ц)   исправа о наплаћеној уговорној казни; 
 
д)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
е) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом,односно уговором;  
ф)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
г)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.   
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза. 
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4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Обавезни услови за учешће у отвореном поступку одређени су у скалду са чланом 75. 
став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012). Испуњеност услова 
из члана 75 став 1. Закона подносилац понуде доказује достављањем доказа из члана 
77 Закона, односно доказа из чланова 21, 22 и 23 Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), а у свему у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
I. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. 
ЗЈН 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

 

Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда (без обзира на датум издавања извода). 

Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови групе понуђача. 
 
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра (без обзира на датум издавања извода) Овај доказ 
подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
Напомена: Сходно члану 8, и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, 
Агенција за привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних 
субјеката и издаје извод о регистрованом податку. 
 
2) Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 
 
Доказ за правна лица:              

- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног  
правног лица;  

 
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду;  

 
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење. 

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

- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
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унутрашњих послова за законског заступника – 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 се доставља уверење из 
казнене евиденције.  

 

 
Доказ за предузетнике:  -  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. 

 
(Не старија од два месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде 

доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 

 
3) Право на учешће у поступку има понуђач коме није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда 
 
Доказ за правна лица: потврда Агенције за привредне регистре  или  потврда     

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности (не старије од два месеца пре дана отварања понуда издате након 
објављивања позива за подношење понуда). Овај доказ подносилац понуде 
доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 
Доказ за предузетнике: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности ( не старије од два месеца пре дана отварања понуда издате након 
објављивања позива за подношење понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и 
за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

 
4)  Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе 
идруге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији. 
 
Доказ за правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 
да јеизмирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два 
месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 
Доказ за предузетнике:  Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
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привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не 
старије од два месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде 
доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 
 
Овај услов се односи на дозволе надлежног органа које подносилац понуде мора да 
има пре регистрације и почетка обављања одређене делатности, а у складу са чланом 
4. став 2. Закона о привредним друштвима. 
 
Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку Давалац 
финансијског лизинга (учесник у заједничкој понуди или подизвођач) мора да има 
важећу дозволу за обављање послова финансијског лизинга те је давалац лизинга 
дужан да је достави: 
 
Доказ- Дозвола издата од стране Народне Банке Србије за обављање послова 
финансијског лизинга, у складу са Законом о финансијском лизингу („Службени гласник 
РС“ бр 55/2003) и Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу 
(„Службени гласник РС“ бр. 61/2005 и 31/2011). 
 
5.1.  Овлашћење произвођача за дистрибуцију добара која су предмет јавне 
набавке на територији РС као и овлашћења произвођача о поседовању 
овлашћеног сервиса на територији РС. 
 
Доказ - Овлашћења произвођача морају бити оргинална и потписана од стране 
одговорног лица произвођача и оверена печатом произвођача. 
 
Овлашћења дата на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране 
овлашћеног судског преводиоца. 
 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) 
 
Доказ – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
тачки 1.; 2.; 3; 4. и 6. овог обрасца, а доказ о испуњености услова из тачке 5. овог 
обрасца за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
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ЗЈН 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачкама од 
1.; 2.; 3.; 4. и 6. овог обрасца. 
 
Услов из тачке 5) овог обрасца дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 
 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

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

 
- понуђачу који ће издати рачун;  

 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговор. 
 
 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Доказ из тач. 2) , 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Докази из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама докази о испуњености услова могу се 
достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
примереном року. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени овом конкурсном 
документацијом, 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. Ако понуђач има 
седиште у другој држави, наручилац може да провери 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 наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да понуђач који је 
уписан у Регистар понуђача требало би да наведе овај податак, наводећи 
интернет страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да 
је регистрован, нити доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, изузев важеће дозволе надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом, коју мора да достави. 
 
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. 
 
 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Додатни услови за учешће у отвореном поступку одређени су у складу са чланом 76. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012). 
 
Испуњеност додатних услова одређених у складу са чланом 76. Закона подносилац 
понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2 Закона, а у свему у 
складу са конкурсном документацијом. Наручилац не захтева додатне услове у погледу 
финансијског, пословног и кадровског капацитета. 
 
За предметну јавну набавку Наручилац захтева додатне услове у погледу техничког 
капацитета: 
 
Понуђач мора имати најмање: 

- 4 камионске платформске дизалице,  
- радионички канал дужине минимум 16 м,  
- 2 дијагностичка уређаја,  

(као доказ понуђач је дужан приложити потписану изјаву или потврду оверену печатом, 
власнички лист или уговор о закупу опреме) 

- најмање 2 сервисна возила,  
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(као доказ понуђач је дужан приложити очитане саобраћајне дозволе) и 
 
- Понуђач дужан да достави – каталог, проспект или неки други документ који мора да 
садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне 
набавке како је и дефинисано конкурсном документацијом.



 
 

 27 / 62 
 

           Образац 1 
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

 
 

Ред. 
бр. 

Назив документа Датум издавања документа 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,односно извод из евиденције надлежног 
Привредног суда 

 

2. 

- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем 
је подручју седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног  правног 
лица да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела, 
 - Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду и           
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе МУП-а за законског заступника-захтев за 
издавање овог уверења се може поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта 

 

 

 

3. 

Потврда  привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или 
потврде АПР да код овог органа није регостровано, да 
му је као привредномдруштву изречена мера забране 
обављања делатности 

 

4. 

-Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да јеизмирио доспеле порезе и доприносе и -
-Уверење надележне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода 
-Потврда  коју је издала Агенција за приватизацију 
уколико се понуђач налази у поступку приватизације 

 

 

 

5. 

Дозвола издата од стране Народне банке Србије за 
обављање послова финансијског лизинга, у складу са 
Законом о финансијском лизингу ( „Сл. Гласник РС“ бр. 
55/2003 ) и Законом о изменама и допунама Закона о 
финансијском лизингу  („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2005 и 
31/2011 ) . Овлашћења произвођача добара. 

 

6. 
Изјава о поштовању обавеза које произилазе  из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине.  

 

7. 

Додатни услови: 
-потписана изјава или потврда оверена печатом, 
власнички лист или уговор о закупу опреме; 
-очитане саобраћајне дозволе за сервисна возила; 
-каталог, проспект или неки други документ који мора 
да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке 
спецификације предмета јавне набавке како је и 
дефинисано конкурсном документацијом. 
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Место и датум: ____________   
 
 
 
 
 
 
 

М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
 
         ______________________
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Образац 1а 
 Образац за оцену испуњености услова из члама 75. и 76. ЗЈН 

( За подизвођача ) 

 

Ред. 
бр. 

Назив документа Датум издавања документа 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,односно извод из евиденције надлежног 
Привредног суда 

 

2. 

- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем 
је подручју седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног  правног 
лица да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела, 
 - Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду и           
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе МУП-а за законског заступника-захтев за 
издавање овог уверења се може поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта 

 

 

 

3. 

Потврда  привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или 
потврде АПР да код овог органа није регостровано, да 
му је као привредномдруштву изречена мера забране 
обављања делатности 

 

4. 

-Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да јеизмирио доспеле порезе и доприносе и -
-Уверење надележне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода 
-Потврда  коју је издала Агенција за приватизацију 
уколико се понуђач налази у поступку приватизације 

 

 

 

5. 

Дозвола издата од стране Народне банке Србије за 
обављање послова финансијског лизинга, у складу са 
Законом о финансијском лизингу ( „Сл. Гласник РС“ бр. 
55/2003 ) и Законом о изменама и допунама Закона о 
финансијском лизингу  („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2005 и 
31/2011 ) . Овлашћења произвођача добара. 

 

6. 
Изјава о поштовању обавеза које произилазе  из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине.  

 

7. 

Додатни услови: 
-потписана изјава или потврда оверена печатом, 
власнички лист или уговор о закупу опреме; 
-очитане саобраћајне дозволе за сервисна возила; 
-каталог, проспект или неки други документ који мора 
да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке 
спецификације предмета јавне набавке како је и 
дефинисано конкурсном документацијом. 

 



 
 

 30 / 62 
 

 

 

 
Место и датум: ____________   
 
 
 
 
 
 
 

М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
 
         ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац 3.2. „Образац за оцену испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН”- (за 
подизвођача“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико 
понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за 
сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац 1б 
Образац за оцену испуњености услова из члама 75. и 76. ЗЈН 

( За учеснике у заједничкој понуди ) 
 

Ред. 
бр. 

Назив документа Датум издавања документа 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,односно извод из евиденције надлежног 
Привредног суда 

 

2. 

- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем 
је подручју седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног  
правног лица да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела, 
 - Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду и           
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе МУП-а за законског заступника-захтев за 
издавање овог уверења се може поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта 

 

 

 

3. 

Потврда  привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или 
потврде АПР да код овог органа није регостровано, да 
му је као привредномдруштву изречена мера забране 
обављања делатности 

 

4. 

-Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да јеизмирио доспеле порезе и доприносе и 
--Уверење надележне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода 
-Потврда  коју је издала Агенција за приватизацију 
уколико се понуђач налази у поступку приватизације 

 

 

 

5. 

Дозвола издата од стране Народне банке Србије за 
обављање послова финансијског лизинга, у складу са 
Законом о финансијском лизингу ( „Сл. Гласник РС“ 
бр. 55/2003 ) и Законом о изменама и допунама 
Закона о финансијском лизингу  („Сл. Гласник РС“ бр. 
61/2005 и 31/2011 ) . Овлашћења произвођача добара. 

 

6. 
Изјава о поштовању обавеза које произилазе  из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине.  

 

7. 

Додатни услови: 
-потписана изјава или потврда оверена печатом, 
власнички лист или уговор о закупу опреме; 
-очитане саобраћајне дозволе за сервисна возила; 
-каталог, проспект или неки други документ који мора 
да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке 
спецификације предмета јавне набавке како је и 
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дефинисано конкурсном документацијом. 

 
 
 
Место и датум: ____________   
 
 
 
 
 
 
 

М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
 
         ______________________ 
 
 
 
 
Напомена: Образац 3.3 „Образац за оцену испуњености услова из члана 75.и 76 ЗЈН”- (за 
учесника у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број _________ од __________ за јавну набавку добара - ново  возило 
Минибус – путем финансијског лизинга, на 60 месечних рата, ЈНОП 404-37/2014-III, 
за коју је Позив објављен 05. децембра 2014. године на Порталу јавних набавки 
 
 
Општи подаци о понуђачу 

 
Назив понуђача :  
Седиште ( место, ул. и бр. ) :  
Матични број:  
ПИБ:  
Овлашћено лице:  
Особа за контакт :  
Тел/Факс/имејл :  

 
 

Понуду дајем:      

   

а) самостално      

б) са подизвођачем      
 1.         

 2.     

(навести назив и седиште 
подизвођача)  

ц) као заједничку понуду:      
 1.         

 2.         

 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
 
1. УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА  

     

1.1 Набавна вредност добара – ново превозно моторно возило - минибус 

а) Нето набавна вредност 
без ПДВ-а 

РСД ЕУР 

б) ПДВ (        % ) РСД ЕУР 

ц) Бруто набавна вредност 
са ПДВ-ом (а+б) 

РСД ЕУР 

1.2 Учешће наручиоца у финансијском лизингу 

а) 15,50 нето набавне 
вредности 

РСД ЕУР 

б)ПДВ 20% на нето 
вредност предмета 
лизинга 

РСД ЕУР 
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ц) ПДВ на камату 
 

РСД ЕУР 

д) Укупно учешће у 
апсолутном износу (а+б+ц) 

РСД ЕУР 

1.3 Износ нето 
финансирања  ( бруто 
набавна вредност 
предмета лизинга (1.1 под 
ц) умањена за износ 
учешћа наручиоца без 
ПДВ-а 

РСД ЕУР 

1.4. Број месечних рата лизинг накнаде: 60 ( шездесет ) 

1.5 Износ месечне лизинг 
накнаде ( рате ) 

РСД ЕУР 

1.6 Откупна вредност 
предмета лизинга по 
истеку уговора о 
финансијском лизингу 

РСД ЕУР 

1.7 Укупан износ рата 
лизинг накнаде 

РСД ЕУР 

1.8 Укупна камата за 
период финансирања 

РСД ЕУР 

1.9 Номиналан каматна 
стопа – на годишњем 
нивоу 

РСД 
% 

ЕУР 
% 

1.10 Ефективна каматна 
стопа . на годиђњем нивоу 

РСД 
% 

ЕУР 
% 

1.11 Други трошкови који 
настају закључивањем 
уговора о финансијском 
лизингу ( навести 
трошкове у апсолутном 
износу ) 

а) ____________РСД 
б) ____________РСД 
ц) ____________РСД 

а) ____________ ЕУР 
б) ____________ ЕУР 
ц) ____________ ЕУР 

1.12 Укупан износ других 
трошкова  које прималац 
лизимга треба да плати у 
току периода 

РСД ЕУР 

1.13 Укупно плаћање на 
почетку финансирања 

РСД ЕУР 

1.14 УКУПАН ИЗНОС 
НАБАВКЕ ВОЗИЛА 
ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ 
ЛИЗИНГА ( учешће укупан 
износ рата лизинг накнаде 
+ камата + други трошкови 

РСД ЕУР 

1.15 Инструмент обезбеђења: 
бланко соло менице Наручиоца, комада ________ 

1.16 Период финансирања: 5 година ( шездесет месеци ) 
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2. РОКОВИ  
 
 

2.1 Рок испоруке предмета лизинга:  

2.2 Гарантни рок на мотор ( у годинама )  

2.3Гарантни рок на каросерију ( у 
годинама ) 

 

2.4 Рок за плаћање учешћа Наручиоца у 
финансијском лизингу : 

 

2.5 Доспеће прве лизинг рате на наплату:  

2.6 Доспеће на наплату других трошкова 
које настају закључењем уговора о 
финансијском лизингу : 

 

 
 
3. ПРИЛОЗИ – Понуђач је у обавези да приложи следећа документа : 
 

3.1 План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају потписивањем 
уговора о финансијском лизингу за цео период уговора о лизингу, који Давалац 
лизинга доставља на сопственом обрасцу, на свом меморандуму, потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица  

3.2 Каталог, проспект или други документ који мора да садржи доказ за све 
захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке 

 
 
4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Сагласни смо да останемо при овој понуди за период од _________ ( не краћи од 60 
дана ) од датума прописаног за отварање понуда из Упутства понуђачима како да 
сачине понуде, и она ће остати обавезујућа по нас и може бити прихваћена у било 
које време пре истека тог периода.
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Образац 3 

 
За јавну набавку: Набавка добара- ново возило – минибус, путем финансијског 
лизинга  

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Назив подизвођача 

 

Седиште, општина и 
 адреса  подизвођача 

 

 
Одговорна особа 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Имејл 

 

Текући рачун подизвођача и банка 
 

Матични број подизвођача 
 

ПИБ  подизвођача  
 

 

 
     М.П.    
                                                                                
 

                        
____________________________________ 

                ( Потпис овлашћеног лица) 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Образац се попуњава у случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима. 
У случају подношења понуде са више подизвођача, образац умножити у довољном 
броју примерака. 
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Образац 3а 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА  
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 
 
 

Р.бр.  НАЗИВ ВРСТА ДОБАРА % УЧЕШЋЕ 

  ПОДИЗВОЂАЧ КОЈУ НУДИ ПОДИЗВОЂАЧ 
          

1          

 

         

2          

 

         

3          

      

Датум 
и 
место :  

 
 
                                        Име и презиме овлашћеног лица 

              

              Потпис овлашћеног лица 

         М.П.      

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је 
неприменљив. 
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Образац 4 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
За јавну набавку: Набавка добара- ново возило – минибус, путем финансијског 
лизинга  
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
  

Назив члана групе понуђача  

Седиште општина и адреса члана 
групе понуђача 

 

Одговорно лице члана групе 
понуђача (потписник уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Имејл  

Текући рачун и банка члана групе 
понуђача 

 

Матични број члана групе понуђача  

 ПИБ члана групе понуђача  

 
 
 
 
 
                   М.П.        ______________________________        
           ( Потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Образац се попуњава у случају подношења понуде од стране групе понуђача.. 
Образац умножити у довољном броју примерака. 
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Образац 4а 
 

 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр.           
404-37/2014-III – Набавка добара - ново возило – минибус, путем финансијског 

лизинга  
 
Овлашћујемо члана Групe 
 
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем. 
 
 
 

Пун назив и Врста добара Учешће члана  Потпис 
седиште коју нуди групе у понуди  одговорног лица 

члана групе  (%)  и печат члана 
        

Овлашћени члан       

        

     м.п. 

        

Члан групе       

       

     м.п. 

        

Члан групе       
       

     м.п. 

        

        

 
Место и датум   

       Потпис овлашћеног лица 
     М.П. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 5 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
Ред. Врста Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

 бр. трошка   
     

 1.    
     

 2.    
     

 3.    
     

 4.    
     

 5.    
     

 6.    
     

 7.    
     

 8.    
     

 УКУПНО:   
    

 

Датум, ________________________   

  М.П.       Потпис овлашћеног лица 

   ____________________________ 
 
НАПОМЕНА 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Аkо је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
ВАЖНО: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 6 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012) и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС“, бр. 29/2013)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 (назив понуђача) 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке добара – ново возило – минибус, путем 
финансијског лизинга, бр. јавне набавке 404-37/2014-III поднео независно, без 
договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима. 
 
 
 
 

М.П. 
 
Место 
     
Датум         Потпис овлашћеног лица 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 



 
 

 42 / 62 
 

Образац 7 
ИЗЈАВА 

да је понуђач испунио обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
 
Понуђач___________________________________________________________________                                                                 

 

           назив понуђача 

у поступку јавне набавке добара- ново возило – минибус, путем финансијског 

лизинга , бр. јавне набавке 404-37/2014-III, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
             Датум               Понуђач 
 
 
      M.П. 

        
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 8 
 

За јавну набавку: Набавка добара - ново возило – минибус, путем финансијског 
лизинга  
 

 
 

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 
 
са којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо на дан: 
 
1) потписивања Уговора доставити Наручиоцу средство финансијског обезбеђења 
меницу и менично овлашћење за: 
 
- за добро извршење посла која ће бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница ће бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ће бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу ће бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју ћемо навести у 
меничном овлашћењу – писму. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Место и датум             Потпис овлашћеног лица 
      М.П. 
______________
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Образац 9 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Понуђач: :________________________________________________________________ 
Набавка новог возила – минибус,путем финансијског лизинга , бр. јавне набавке       

404-37/2014-III  
 

Ред. бр. Опис    
  РСД  ЕУР 

1. 
Нето набавна вредност предмета јавне 
набавке    

 без ПДВ-а:    
     

2. ПДВ 20%    
     

3. 
Вредност предмета јавне набавке са 
ПДВ-ом    

 (1+2)    
     

4. Номинална каматна стопа %    
     

5. Ефективна каматна стопа %    
     

6. Укупан износ камате за период трајања    
 лизинга    

 (60 месеци)    

7. 
Учешће до 15,50% на нето набавну 
вредност    

 предмета лизинга    
     

8. Укупан износ ПДВ-а на камату    
     

9. 
Манипулативни трошкови ( трошкови 
обраде    

 захтева) са ПДВ-ом    

     

10. Трошкови уписа Уговора у регистар    
 финансијског    

 
лизинга-Агенција за привредне регистре 
са    

11. Трошкови кредитног бироа    
     

12. Број рата  60 
     

13. Износ месечне лизинг рате    
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14. УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ ДОБАРА    

 ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ    

 ЛИЗИНГА (2+(13x60))    
     

 
 
Напомена: 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене. 
 
Упутство како да се попуни образац структуре цене: 
Под редним бројем 1. попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-
а;  
Под редним бројем 2. попуњава се ПДВ;  
Под редним бројем 3. попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом; 
Под редним бројем 4. попуњава се номинална каматна стопа %;  
Под редним бројем 5. попуњава се ефективна каматна стопа %; 
Под редним бројем 6. попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (60 
месеци);  
Под редним бројем 7. попуњава се износ учешћа до 10% на нето набавнувредност 
предмета лизинга; Под редним бројем 8. попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату; 
Под редним бројем 9. попуњава се износ манипулативних трошкова (трошкова обраде 
захтева) са ПДВ-ом;  
Под редним бројем 10. попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског 
лизинга са ПДВ-ом;  
Под редним бројем 11. попуњавају се трошкови кредитног бироа;  
Под редним бројем 12. утврђен је број рата;  
Под редним бројем 13. попуњава се износ месечне лизинг рате и 
Под редним бројем 14. попуњава се укупан износ набавке добара путем финансијског 
лизинга. 
 
Сви наведени подаци у Обрасцу структуре цене налазе се и у Обрасцу понуде те 
УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ ДОБАРА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА мора бити 
идентичан у оба напред наведена обрасца. 

 
Печат: 

Понуђач: 
 
Потпис            _______________________________ 

 
Место и датум: 
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Образац 10 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА - ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 
 
Модел уговора о испоруци возила прецизира обавезе Испоручиоца, Даваоца лизинга 
и Примаоца предмета лизинга - Купца, у коме је Давалац лизинга у обавези да плати 

Продавцу пуну цену возила по профактури, а однос између Примаоца лизинга и 
Даваоца лизинга се регулише посебним уговором. Понуђач исти мора да попуни, 
овери печатом и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 
Модел уговора Испоручилац и Давалац лизинга морју да попуне, потпишу и овере 

печатом, чиме потврђује да се слажу са моделом уговора 
 
 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА - ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 
Закључен у _________  између: 
 
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, коју заступа Начелник ОУ (у даљем тексту: 

Прималац предмета лизинга - Купац), МБ: 08070610 ПИБ: 100399222 
 
 
2.  ________________________________________ ( у даљем тексту: Испоручилац предмета 
 
 лизинга ), које заступа директор  ____________________МБ: __________ ПИБ: __________ 
 
 
текући рачун : ___________________________ код банке _____________________________ 
 
  
3. ________________________________________ ( у даљем тексту : Давалац лизинга ) , које  
 
заступа ____________________________ МБ: __________________ ПИБ: ________________ 
 
 
текући рачун: ___________________________ код банке _______________________________ 
 
 
Основ уговора: 
 

Број јавне набавке, датум објављивања јавне 
набавке на Порталу ЈН 

404-37/2014-III , набавка добара-ново 
превозно моторно возило-минибус, путем 
финансијског лизинга 
Датум објављивања:  05.12.2014. године 

Број и датум одлуке о додели уговора  

Понуда изабраног понуђача бр.___  од _____  
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Члан 1. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
Предмет овог уговора је испорука добара новог превозног моторног возила - минибуса,  
путем финансијског лизинга, бр ЈН 404-37/2014-III, а према техничкој спецификацији 
конкурсне документације, која је дата у понуди и чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
СУБЈЕКТИ УГОВОРА 
 
Субјекти овог уговора су: Прималац предмета лизинга - Купац, Испоручилац предмета 
лизинга и Давалац лизинга. 
 
Давалац лизинга  _______________________ као власник превозног моторна возила из 
члана 1.  овог уговора који је према спецификацији Примаоца предмета лизинга 
прибавио од Испоручиоца предмета лизинга, уз задржавање права својине, преноси на 
Примаоца лизинга овлашћење држања и коришћења наведеног возила на рок од 5 
година. 
 
Испоручилац предмета лизинга __________________________, доставља предмет 
лизинга Примаоцу лизинга на адресу Општинска упрва Општине Пећинци, ради 
коришћења у означеном року . 
 
 

Члан 3. 
 

ЦЕНА 
 
Уговорне стране утврђују да набавна вредност новог превозног моторног возила који је 
предмет овог Уговора из члана 1. износи _______________ рсд/еур без обрачунатог 
ПДВ-а  односно  _________________ рсд/еур са ПДВ. 
 
 

Члан 4. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање ће се извршити путем финансијског лизинга од стране Примаоца предмета 
лизинга. 
 
Отплата на 60 месечних рата . 
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Члан 5. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 
 
Предметно добро испоручилац ће испоручити у складу са прихваћеном понудом бр. 
___________ од _________ од дана потписивања Уговора о финансијском лизингу између 
Примаоца лизинга и Даваоца лизинга, у свему у складу са Уговором о испоруци на који ће 
у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу, Наручилац у својству Примаоца 
лизинга дати своје одобрење. 

 
Члан 6. 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА 
 
Предметно добро Испоручилац предмета лизинга ће доставити ФЦО Прималац лизинга 
Општинска управа Општине Пећинци . 
 
Овлашћени представници Испоручиоца предмета лизинга, овлашћени представници 
Даваоца лизинга и овлашћени представници Примаоца лизинга ће приликом преузимања 
предметног добра извршити квалитативни пријем на лицу места, сачинити и потписати 
записник о примопредаји. 
 
У случају испоруке возила које не испуњава дефинисане захтеве из техничке 
спецификације возило се неће преузети и Прималац лизинга ће раскинути уговор. 
 
Уколико се не поступи у складу са ставом 3. овог члана, односно ако дође до раскида овог 
уговора по наведеном основу аутоматски, престаје да важи односно има се сматрати 
раскинутим и Уговор о лизингу. 
 
Уколико возило испуњава све захтеве из техничке спецификације али су уочени недостаци 
или оштећења на возилу, иста ће се записнички констатовати и чиниће део записника о 
примопредаји. 
 
Испоручилац је обавезан да све евидентиране недостатке отклони у року до 30 дана. 
 

Члан 7. 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПОРУКЕ 
 
У случају да испоручилац предмета лизинга не испоручи добро у року из прихваћене 
понуде уговор ће се раскинути, а Прималац лизинга ће активирати средство обезбеђења 
које је понуђач доставио у тренутку закључења уговора: 
 
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним 
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износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
 

Члан 8. 
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД 
 
Дужина гарантног периода не може бити мања од минималног гарантног рока дефинисаног 
у Техничкој спецификацији: Гарантни рок за мотор - _________________ 
 
Гарантни рок за каросерију - ______________ 
 
и морају бити прецизирани у гарантном листу који се доставља примаоцу предмета 
лизинга са сервисном књижицом у моменту примопредаје возила. Гарантни рокови почињу 
да теку од датума испоруке добра – возила. 
 
У току трајања гарантног периода прималац предмета лизинга је обавезан да врши 
редовно одржавање у временским интервалима који су предвиђени сервисном књижицом.  
 
У току трајања гарантног периода Испоручилац се обавезује да све кварове који се појаве 
поправи на сопствени терет у року из члана 6. став 3.  
 
У случају да се поправка не изврши у року из члана 6. став 3. испоручилац је дужан да 
возило замени новим.  

 
Члан 9. 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНО ДОБРО 
 
Даном преузимања предметног добра Испоручилац ће примаоцу предмета лизинга 
предати: 
 
- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 
мора бити 5 дана дужи од гарантног рока за мотор предмета лизинга. Прималац предмета 
лизинга ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
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понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 
Испоручилац ће приликом примопредаје добара примаоцу предмета лизинга предати 
сервисну књижицу са списком овлашћених сервиса. За материјалне недостатке добра 
примаоцу предмета лизинга одговара испоручилац. Испоручилац се обавезује да добро 
испоручи у складу са квалитетом који је дат у прихваћеној понуди. 

 

Члан 10. 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране су сагласне и прихватају да све оно што није у овом уговору предвиђено, 
примењиваће се прописи из Закона о облигационим односима. 
 
У случају спора по овом уговору, уговорне стране прихватају месну надлежност стварно 
надлежног суда према седишту примаоца предмета лизинга. 
 
Својим потписима по овом уговору уговорне стране изјављују да су овај уговор пажљиво 
прочитали и да разумеју све његове одредбе, и да исте у целини прихватају, и са њима се 
саглашавају. 
 
Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 
Уговор је сачињен у 9  ( девет )  идентичних примерака од којих свака страна задржава по 3  

(три) примерка. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Испоручилац-предмета лизинга         Давалац лизинга   Прималац лизинга - Купац 
 
 
___________________________          ______________   ____________________
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Образац 10а 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ОДЛОЖЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА - ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 

Модел уговора Испоручилац и Давалац лизинга морају, ако се ради о одложеној 
испоруци возила, да попуне, потпишу и овере печатом, чиме потврђује да се слажу 

са моделом уговора. 
 
 

УГОВОР 
 

О ОДЛОЖЕНОЈ ИСПОРУЦИ ВОЗИЛА 
 
 
Закључен између следећих уговорних страна: 
 
1.____________________________, __________________, ______________, МБ: _________, 
ПИБ:  
 
_____________, као Продавац – Испоручилац, кога заступа _______________, директор (у 
даљем тексту: Испоручилац), и  
 
2.________________________________  ПИБ ________________,   рачун _______________   
код  
 
__________ Београд матични број: _________________, кога заступају 
_____________________ (у  
 
даљем тексту: Давалац лизинга)  
 
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 
Предмет овог Уговора је испорука и купопродаја предмета лизинга следећих 
карактеристика: 
 
Врста:    _______________;    Марка:    _____________;    Тип:    ____________;    Број  
шасије: 
 
___________________;  Број мотора:  _________________;  Година производње:  
__________,  и 
 
других карактеристика као у Предрачуну бр.  ____________  издатог од Испоручиоца,  дана 
 
__________. 
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Давалац лизинга овај Уговор закључује у циљу стицања искључивог права својине на 
предмету Уговора, а ради његове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење, у 
складу са Уговором о финансијском лизингу бр. _________________ који су закључили 
Давалац лизинга и следећи Прималац лизинга: Општинска управа Општине Пећинци, коју 
заступа Начелник ОУ , МБ: 08070610, ПИБ: 100399222  
 
 
Уговорне стране сагласно констатују:  

 
- избор Испоручиоца извршио је Прималац лизинга, без учешћа и стручних савета Даваоца 

лизинга у погледу избора Испоручиоца или предмета Уговора. 
 
- Предмет уговора, ближе описан у ставу 1. овог члана, је саобразан предмету из 
Спецификације Испоручиоца, што Прималац лизинга неопозиво потвђује својим потписом 
којим се саглашава са овим Уговором. 
 
Испоручилац изричито потврђује да предмет Уговора продаје Даваоцу лизинга као 
искључиви власник који има потпуно и неограничено право располагања, односно, да не 
постоји право трећег лица које искључује, умањује или ограничава било које од својинских 
права на предмету Уговора. 
 

 
2. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 
 
 
 Уговорена бруто вредност предмета Уговора из члана 1.  овог Уговора,   износи: 
 
_____________________________ ДИН/ЕУР (словима: _______________________________ 
евра). 
 
Укупна вредност предмета Уговора (бруто вредност) представља збир нето вредности 
предмета Уговора, износа пореза на додату вредност на предмет уговора у складу са 
позитивним прописима Републике Србије, износа царине и пореза на додату вредност на 
износ царине. 
 
Наведена вредност Предмета уговора изражена у ДИН/ЕУР се не може мењати. Уз коначан 
рачун Испоручилац је обавезан да достави царинску документацију (ЈЦИ). 
 
Давалац лизинга врши плаћање на основу динарског Предрачуна Испоручиоца, преносом 
новчаних средстава са рачуна Даваоца лизинга на рачун Испоручиоца, након уплате 
Примаоца лизинга по Позиву за авансно плаћање, а пре испоруке предмета уговора, по 
продајном курсу НБС на дан испостављања Предрачуна Испоручиоца у свему према 
условима из Предрачуна.  
 
Трошкови транспорта и осигурања транспорта предмета лизинга из иностранства до 
Републике Србије, трошкови царињења, пореза на додату вредност, царинских трошкова, 
транспорта и осигурања транспорта предмета лизинга од царинске испоставе до седишта 
примаоца лизинга су урачунати у откупну цену.  
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Исплатом износа утврђеног у складу са чланом 2. Уговора, на начин прецизиран одредбама  
овог Уговора, Давалац лизинга у потпуности извршава своју обавезу исплате уговорене 
купопродајне цене Испоручиоцу. 
 
3. РОК ИСПОРУКЕ 
 
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од ___________ (____________) дана од 
дана закључења овог Уговора изврши испоруку предмета Уговора.  
 
Уколико Испоручилац не испоручи предмет Уговора у уговореном року, дужан је да врати 
пуни износ који му је уплаћен по основу овог Уговора, а који одговара уплаћеном износу 
израженом у ЕУР у динарској противвредности по званичном продајном курсу НБС на дан 
враћања уплате, увећан за законску затезну камату обрачунату у складу прописима 
Републике Србије, на тај износ почев од дана пријема уплате па све до дана враћања 
уплаћеног новца у целости. Давалац лизинга има право на накнаду штете која му настане 
поводом доцње Испоручиоца.  
 
4. ПОСЕБНА ПРАВИЛА 
 
У случају да пре благовремене испоруке предмета Уговора, а по извршеном плаћању, 
откупне цене предмета уговора, од стране Даваоца лизинга по Предрачуну Испоручиоца, 
Прималац лизинга одустане од пријема испоруке, одустане од закључења Уговора о 

финансијском лизингу или раскине већ закључени Предуговор о финансијском лизингу из 
разлога који нису последица непоштовања одредби овог Уговора од стране Испоручиоца 
или Даваоца лизинга, Давалац лизинга је овлашћен да раскине Уговор о испоруци. 

 
У случају из претходног става,  Испоручилац је дужан да врати Даваоцу лизинга новац 

примљен по овом Уговору одмах по пријему писаног обавештења о раскиду Уговора о 
испоруци захтев за накнаду штете због раскида Уговора о испоруци упути директно 
Примаоцу лизинга.  
 
Уколико Испоручилац не испоручи предмет Уговора Примаоцу лизинга, односно уколико 
Прималац лизинга одбије пријем испоруке зато што Испоручилац задоцни са испоруком или 
зато што предмет уговора има материјални недостатак, односно није саобразан 
спецификацији Испоручиоца из Предрачуна бр. ________ издатог од Испоручиоца, дана 
________, Давалац лизинга је овлашћен да раскине Уговор о испоруци, а Испоручилац је 
дужан да Даваоцу лизинга врати уплаћени износ изражен у ЕУР заједно са законском 
затезном каматом обрачунатом на тај износ у складу прописима Републике Србије, почев од 
дана пријема уплате па све до дана враћања уплаћеног новца у целости Примаоцу лизинга 
накнади сву штету коју он услед оваквог поступања Испоручиоца претрпи. 
 
5. МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 
Место испоруке предмета Уговора је седиште Примаоца лизинга.  
 
Уколико Прималац или Давалац лизинга имају било каквих примедби у погледу преузимања 
предмета Уговора, обавезни су да пре отпочињања испоруке обавесте Испоручиоца да се 
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противе испоруци.  
 

Предмет Уговора преузима Прималац лизинга после извршеног прегледа предмета 
Уговора, потписивањем Записника о примопредаји у 3 (три) примерка и прихватањем 
пратећих докумената: 
 
сервисна књижица  
 
гарантни лист  
 
упутство за употребу.  
 
О примопредаји предмета Уговора сачиниће се Записник који потписују Испоручилац и 
Прималац лизинга, а Испоручилац се обавезује да одмах по извршеној испоруци достави 
Даваоцу лизинга један оригинални примерак тако потписаног Записника.  
 
Потписивањем Записника о примопредаји из члана 5. овог Уговора право својине на 
предмету Уговора прелази са Испоручиоца на Даваоца лизинга, Прималац лизинга стиче 
право коришћења предмета Уговора у складу са Предуговором и Уговором о финансијском 
лизингу, - сви ризици прелазе са Испоручиоца на Примаоца лизинга. 
 
Уколико Испоручилац испоручи предмет уговора противно благовременом обавештењу 
Даваоца лизинга да се противи испоруци због доцње у испоруци, материјалног недостатка 
или несаобразности Предмета лизинга спецификацији Испоручиоца из Предрачуна бр. 
_________ издатог од Испоручиоца, дана __________, Давалац лизинга је овлашћен на 
једнострани раскид уговора и повраћај целокупне уплате изражене у ЕУР, увећане за 
законску затезну камату обрачунату на тај износ у складу са прописима Републике Србије 
почев од дана пријема уплате па све до дана враћања уплаћеног новца у целости. 
 
У случају из претходног става, Давалац лизинга има право на накнаду штете. 
 
Давалац лизинга ни у ком случају не може трпети штетне последице због поступања 
Испоручиоца супротно правилима о испоруци из овог члана. 
 
6. ГАРАНТНИ РОК 
 
Гарантни рок за предмет уговора утврђен је у Гарантном листу који је Испоручилац дужан да 
преда Примаоцу лизинга у тренутку примопредаје предмета уговора. 
 
7.  ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА УГОВОРА 
 
Испоручилац је одговоран за материјалне и правне недостатке предмета Уговора.  
За материјалне недостатке предмета уговора Испоручилац одговара Примаоцу лизинга, а 
за правне недостатке Даваоцу лизинга. 
 
8. САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА 
 
 
8.1  Саставни део овог Уговора је: 
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Предрачун бр. бр. _________ издат од Испоручиоца, дана __________  
 
Записник о примопредаји. 
 
 
9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
У случају спора по овом Уговору надлежан је Привредни суд у Београду.  
 
Измене или/и допуне овог Уговора могуће су само ако су учињене у писаном облику 
закључењем Анекса уз овај Уговор.  
 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна.  
 
Овај уговор је закључен у по 3 (три) истоветна примерка на српском језику, по један за сваку 
уговорну страну и један примерак за Примаоца лизинга.  
 
 
 
 
 
 
 

Продавац – Испоручилац Купац - Давалац лизинга, 

_______________________ ______________________ 
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Образац 10б 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
 

Модел уговора Давалац лизинга мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да се слаже са моделом уговор у случају одложене испоруке предмета 

лизинга 
 

 
ПРЕДУГОВОР О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 
 
Закључен између уговорних страна: 
 
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, Слободана Бајића 5, Пећинци, коју 
заступа Начелник ОУ ( у даљем тексту: Прималац предмета лизинга - Купац),                 
МБ: 08070610 ПИБ: 100399222 и  
 
2. __________________________________________________________, као Прималац 
лизинга  
 
( у даљем тексту: Прималац лизинга), МБ:____________, ПИБ: ____________с друге стране 
 
 

Члан 1. 
 
Овим Предуговором о финансијском лизингу (у даљем тексту: Предуговор) уговорне стране 
се обавезују да најкасније у року од ________ дана од дана закључења овог Предуговора, 
закључе Уговор о финансијском лизингу на основу ког ће Давалац лизинга, према 
спецификацији Примаоца лизинга, прибавити предмет лизинга (у даљем тексту: предмет 
лизинга) следећих карактеристика: 
 
Ново возило: 
 
Врста: 
 
Марка: 
 
Тип: 
 
Година производње: 
 
Број шасије: 
 
Број мотора 
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Серијски број:  
 
 
од Испоручиоца: ______________________________________, кога је одредио Прималац 
лизинга. 
 
Детаљан опис предмета лизинга дат је у Предрачуну Испоручиоца број 
__________________ .  
 
Бруто вредност предмета лизинга у моменту закључивања Предуговора о финансијском 
лизингу обрачуната на основу Предрачуна Испоручиоца је ___________________ДИН/ЕУР  
 
(словима: ___________________________________________).  
 
Тачна бруто вредност предмета лизинга ће се прецизирати Обрачуном лизинг накнаде и 
других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу (у даљем тексту: 
Обрачун лизинг накнаде) који је саставни део Уговора о финансијском лизингу, после 
издавања коначног динарског Рачуна од стране Испоручиоца. 
 
 Износ финансирања набавке Предмета лизинга у моменту закључења овог Предуговора је 
________________ ДИН/ЕУР; месечне рате лизинг накнаде износе __________ ДИН/ЕУР. 
Тачан износ финансирања као и тачан износ месечних рата лизинг накнаде ће се 
прецизирати Обрачуном лизинг накнаде који је саставни део Уговора о финансијском 
лизингу, после издавања коначног динарског Рачуна од стране Испоручиоца. 
 
Давалац лизинга се обавезује да коначан Обрачун лизинг накнаде да на увид Примаоцу 
лизинга пре закључења Уговора о финансијском лизингу. 
 
Трајање лизинга је _______ месеци. 
 

Члан 2. 

 
На основу бруто вредности предмета лизинга (из члана 1.3, став 1, овог Предуговора) 
утврђује се обрачун аванса у износу од ___________ ДИН/ЕУР плативо у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања Позива за авансно плаћање. 
 
Износ обрачунатог аванса обухвата: 
 

 учешће (15,50%) ______________________ ДИН/ЕУР 

 ______________________ ДИН/ЕУР 

 ПДВ на камате по Уговору ______________________ ДИН/ЕУР 
 
Трошкови за упис у Регистар финансијског лизинга (бруто) – _________________ ДИН/ЕУР  

 Месечна рата           ______________________ ДИН/ЕУР 

 Трошкови Кредитног бироа (бруто)                                _____________________ ДИН/ЕУР 
  
 
Овај износ Прималац лизинга је обавезан да уплати у динарској противредности у пуном 
износу на начин и у року одређеном у Позиву за авансно плаћање, на текући рачун 
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____________ број: __________________, уз позив на број назначеном у Позиву за авансно 
плаћање и доказе о томе достави _____________. У супротном се 
_______________________ не сматра везаним обрачуном износа из Позива за авансно 
плаћање и задржава право да састави нови Позив.  
 
Износи наведени појединачно и укупно у тачки 2.1 овог Предуговора представљају аванс за 
обавезе плаћања чији ће коначан износ бити обрачунат на основу коначног динарског 
Рачуна Испоручиоца на дан закључења Уговора о финансијском лизингу и као саставни део 
Уговора бити дат на увид Примаоцу лизинга пре потписивања Уговора. 
 
Сва плаћања извршена од стране Примаоца лизинга по Позиву за авансно плаћање се 
одбијају у пуном износу од износа Укупне лизинг накнаде наведеног у коначном Обрачуну 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу. 
 

Члан 3. 
 
Уколико Прималац лизинга одустане од закључења Уговора о финансијском лизингу после 
извршења плаћања по Позиву за авансно плаћање, Давалац лизинга има право да задржи 
износ трошкова обраде Уговора и свих трошкова које је имао у вези са радњама предузетим 
у циљу набавке Предмета лизинга и право на накнаду штете која му је настала одустанком 
од закључења Уговора о финансијском лизингу од стране Примаоца лизинга. 
 
Уколико Прималац лизинга одустане од закључења Уговора о финансијском лизингу после 
извршења плаћања по Позиву за авансно плаћање, а након што је Давалац лизинга платио 
аванс Испоручиоцу за Предмет лизинга, Давалац лизинга је у обавези да врати овај износ 
Примаоцу лизинга, умањен за износ трошкова обраде Уговора и свих трошкова које је имао 
у вези са радњама предузетим у циљу набавке Предмета лизинга, и умањен за износ штете 
која је настала Даваоцу лизинга одустанком од закључења Уговора о финансијском лизинга, 
и то тек након што Испоручилац у целости врати примљени новац Даваоцу лизинга. 
 

Члан 4. 
 
Давалац лизинга задржава право да одустане од закључења Уговора о финансијском 
лизингу у следећим случајевима: 
 
уколико се накнадно сазна да је Прималац лизинга дао погрешне или неистините податке о 
себи или свом финансијском или имовинском стању или другим околностима које би могле 
имати утицаја на закључење Уговора о финансијском лизингу;  
 
уколико се накнадно сазна да је покренут поступак стечаја, ликвидације, принудног 
поравнања, статусних промена (спајања, подела) Примаоца лизинга;  
 
када Испоручилац предмета лизинга измени било који од података везаних за предмет 
лизинга а садржаних у спецификацији Примаоца лизинга, односно у Предрачуну (број 
Предрачуна);  
 
у случају стечаја, ликвидације, принудног поравнања или статусних промена Испоручиоца 
Предмета лизинга, ако због тих промена Испоручилац није у могућности да испоручи 
Предмет лизинга;  
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Када Давалац лизинга из других разлога процени да је закључење уговора о финансијском 
лизингу ризично за њега.  
 
Уколико се деси неки од случајева из предходног става овог члана, а по извршеној уплати 
од стране Примаоца лизинга, Давалац лизинга има право да задржи износ трошкова обраде 
Уговора и обавезу да остатак износа врати Примаоцу лизинга.  
 

Члан 5. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог 
Предуговора решавати мирним путем, а уколико је то немогуће уговара се надлежност суда 
у Сремској Митровици. 
 

Члан 6. 
 
Овај Предуговор је закључен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку уговорну 
страну и ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне 
стране. 
 

Члан 7. 

 
Уредном уплатом последње рате, као и свих осталих доспелих рата и трошкова, Прималац 
лизинга стиче право да откупи Предмет лизинга по цени од(дин/ЕУР). Прималац лизинга је 
дужан да, најкасније 30 дана пре истека Уговора, Даваоца лизинга обавести о својој одлуци 
да откупи предмет лизинга, да продужи уговор или да врати предмет лизинга. 
 
 
У ____________ , дана  ________________  
 
 
 
 
 

Прималац предмета лизинга  Прималац лизинга 

_________________________ _________________ 
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Образац 11 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
 
Напомена: Потребно је да буде обезбеђена сервисна мрежа као мрежа представника 
Произвођача на територији Републике Србије. 
 
 

Понуђач: 
 

              Потпис    _________________________________ 

 
Место и датум: 

 
 
 
 
 

М.П.
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Технички опис ( техничка спецификација ) 
 

Тip vozila Мinibus 

Мotor 

Snaga: Maksimalno 150 KBS 

Zapremina: minimalno 2950 ccm 

4 cilindra u liniji 

Kvalitet izduvnih gasova minimum Euro 5, bez korišćenja AdBlue 

Pogonsko gorivo euro dizel 

Menjač Manuelni ( minimum 6+1 stepen prenosa) 

Pogon Motor napred, pogon na zadnjoj osovini 

Kočni sistem 
Disk kočnice na svim točkovima 

Bezbednosni sistemi: ABS, ASR,ESP, Hill holder 

Dimenzije vozila 

Dužina vozila: maksimum 7300 mm 

Visina putničkog prostora: minimum 2000 mm 

Međuosovinsko rastojanje: minimum 4100 mm 

Tahograf Digitalni za dva vozača 

Limitator brzine vozila Maksimalna brzina vozila 90 km/h 

Upravljač Podesiv servoupaljač 

Rezervoar za gorivo Minimum 70 litara 

Sedišta 

20+1 (18 sedišta za putnike, 1 sedište za vozača I 2 sedišta za 
suvozače ) 

Sedišta za putnike turističkog tipa, mrežica za novine, stočić na 
rasklapanje, obaranje naslona 

Sedište vozača sa vazdušnim oslanjanjem I naslonom za ruku 

Dvostruko suvozačko sedište 

Podignut zadnji red sedišta 

Rukohvati na vratima sa leve I desne strane vozača 

Sigurnosni pojasevi 

Na prednjim putničkim sedištima I na putničkom sedištu u 
zadnjem redu koje ispred sebe nema sedište pojasevi sa 
vezivanjem u tri tačke. Na ostalim sedištima pojasevi sa 
vezivanjem u dve tačke. 

Vazdušni jastuci Prednji vazdušni jastuj ( Airbag ) za vozača I suvozače 

Pod unutar putničkog prostora 
Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na habnje, 
usklađen sa unutrašnjim enterijerom 

Vrata za ulazak putnika Električni nogostup na bočnim kliznim vrtaima 

Enterijer 

Toplotna I zvučna izolacija putničkog prostora 

Police za ručni prtljag, galerije sa integrisanim zvučnicima, 
svetlima I difuzorima za klimatizaciju 

Plafonske lampe sa noćnim svetlom min. 2 kom 

Tapacirani prtljažni proctor ispod zadnjeg reda sedišta 

Prozori 

Panoramska stakla - jednoslojna 

Na zadnjim vratima jednostruka stakla sa grejačima 

Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti 

Hlađenje I grejanje 

Krovni klima uređaj minimalne snage 10 kw za klimatizaciju 
putničkog vozila 

Radijator za zagrevanje, min. dužine 2m, sa ventilatorom 

Sistem grejanja kod vozača I u putničkom vozilu 

Oprema 

Radio CD MP3 uređaj 

Električno podešavanje I grejanje retrovizora 

Električni podizač stakla na vratima vozača I suvozača 

Grejač filter goriva 

Alternator min. 180A 

Akumulator min. 110 Ah 

Tempomat 

Zavesice iza prednjih I zadnjih točkova 

Rezervni točak standardnih dimenzija 

Zvučna I svetlosna signalizacija pri kretanju unazad 

Prednja svetla za maglu 

Daljinska centralna brava 

Čekić pored izlaza za slučaj opasnosti, zakačke za stvari 

Putni računar, displej na srpskom jeziku 
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Hidraulična dizalica 

Dva podmetača za točkove 

Ključ za točkove, komplet rezervnih sijalica, prva pomoć, trougao 

Uputstvo za rukovanje I održavanje na srpskom 

Uslovi garancije 
Minimalni garantni rok na kompletno vozilo: 2 godine ili 200 000 
pređenih kilometara 

Servisni interval Minimalno 40 000 km ili jednom godišnje 

 
 
Рок испоруке: 120 дана од дана потписивања Уговора. 
 
Додатни услови 
 
Ауторизација: 

- Овлашћење произвођача за дистрибуцију добра која су предмет јавне набавке, на 
територији РС 

- Овлашћенје произвођача о поседовању овлашћеног сервиса на територији РС . 
 
Овлашћења произвођача морају бити оригинална и потписана од стране одговорног лица 
произвођача и оверена печатом произвођача. 
Уколико је наведена документација дата на страном језику иста мора бити преведена на 
српски језик и оверена од стране судског тумача. 
 
Технички капацитет 
 
Испоручилац у свом власништву мора имати следеће: 
-минимум 4 камионске платформске дизалице 
-радионички канал дужине минимум 16 м 
-дијагностички уређај минимум 2 ком. 
 
Као доказ приложити потврду испоручиоца, власнички лист или Уговор о закупу. 
 
Сервисно возило  
 
У тренутку подношења понуде, испоручилац у свом власништву мора имати минимум 2 
сервисна возила. 
Као доказ приложити очитане саобраћајне дозвиле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


