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      На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012, 
14/2015  и  68/2015  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима 
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 
услова ("Сл.  гласник РС",  бр.  86/2015),  и Одлуке о покретању поступка  јавне набавке  мале 
вредности под редним бројем 13/17, дел. број:  16-0001/JН од  9.11.2017. године  и  Решења о 
образовању  комисије  за  јавну  набавку  добара у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности 
бр.13/17, дел. број: 16-0002/JН од  9.11.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

чији је предмет - Набавка возила путем финансијског лизинга
 обликоване по партијама од 1 до 3 и то:

Партија бр.1 - Набавка комби возила
Партија бр.2 - Набавка „pick-up“ возила
Партија бр.3 - Набавка фургон возила

у поступку јавна набавка мале вредности
ЈНМВ број: 13/17
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

Седиште наручиоца: Хоргош, ул. Железничка бр.22

Предмет јавне набавке Набавка возила путем финансијског лизинга обликоване по партијама, и то:
Партија бр.1 - Набавка комби возила
Партија бр.2 - Набавка „pick-up“ возила
Партија бр.3 - Набавка фургон возила

Врста  предмета  јавне 
набавке

добра

Назив и ознака из ОРН 34100000 - моторна возила; 66114000-услуге финансијског лизинга

Врста поступка Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 
јавне  набавке.  У  овом  поступку  јавне  набавке  у  смислу  Закона  о 
финансијском лизингу учествују следећи субјекти: Наручилац као Прималац 
лизинга, понуђач као Испоручилац предмета лизинга и понуђач као Давалац 
лизинга.
На предметну набавку примењиваће се и:

• Закон о општем управном поступку
• Закон о облигационим односима
• Закон о финансијком лизингу
• Одлука  о  минималним  условима  за  закључење  уговора  о 

финансијском лизингу и начину исказивања лизинг накнаде и других 
трошкова који настају закључењем тог уговора

• Упутство за примену Одлуке о минималним условима за закључење 
уговора  о  финансијском  лизингу  и  начину  исказивања  лизинг 
накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора

Опис  сваке  партије,  ако  је 
предмет  јавне  набавке 
обликован по партијама

Предмет јавне набавке је  обликован у више посебних истоврсних целина 
(партија) и то:  
Партија бр.1 - Набавка комби возила
Партија бр.2 - Набавка „pick-up“ возила
Партија бр.3 - Набавка фургон возила

Циљ спровођења поступка Поступак  јавне  набавке  се  спроводи  ради  закључења  уговора  о  јавној 
набавци

Период важења уговора До извршења уговорених обавеза

Процењена вредност Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању понуда

Контакт особа Арпад Јухас, службеник за јавне набавке
Тел.: 024/873-190
e-mail: javne.nabavke@vodaho.rs 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  се  набавља  ново  возило  са  следећим 
карактеристикама:

2. 1. Опис лизинг услуге

Лизинг се уговара на 36   месеци  . 
Прималац лизинга ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права 

послати обавештење Понуђачу да је дужан да потпише Уговор о Јавној набавци. 
Пре саме испоруке возила Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни 

да потпишу Уговор о  испоруци предмета  лизинга  одмах  по пријему обавештења  од стране 
Испоручиоца предмета лизинга да је возило спремно за испоруку, а најкасније у року од 3 (три) 
дана од дана примања обавештења. 

Пре саме испоруке  возила Прималац лизинга и  Давалац  лизинга  су дужни да  потпишу 
Уговор о финансијском  лизингу. 

Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из 
прихваћене понуде:

- назив произвођача предмета лизинга, њихову марку и тип 
- комерцијалне  елементе  (јединичну  цену,  место,  начин  и  рок  испоруке  предмета 

лизинга, гарантни рок, овлашћени сервис,  и обавезну документацију при испоруци).
Уговорне стране  Уговором о испоруци у складу са својим Споразумом о заједничком 

наступу морају конкретизовати своје међусобне одговорности као и заједничке и појединачне 
одговорности  према  Примаоцу  лизинга  у  вези  са  реализацијом  Уговора  о  финансијском 
лизингу, посебно одговорност за материјалне недостатке на предмету лизинга.

Потписан   Уговор  о  испоруци  предмета  лизинга  доставља  се  истог  дана Примаоцу 
лизинга на  одобрење.  Прималац  лизинга  ће  одобрити  Уговор  о  испоруци  његовим 
потписивањем без примедби.  

Прималац  и  Давалац  лизинга  ће  најкасније  до  уговореног  рока  испоруке  предмета 
лизинга закључити Уговор о финансијском лизингу. Уз Уговор доставља се и План отплате. 

Прималац  лизинга  ће  вршити  плаћање  својих  финансијских  обавеза  на  начин  и  у 
роковима  који  одреди  Давалац  лизинга  својим  Планом  отплате.  По  уплати  обавеза  по 
закљученом Уговору о  финансијском лизингу  Прималац лизинга искључује  било какву  своју 
одговорност за плаћање предмета лизинга његовом Испоручиоцу.

Потписивањем  уговора  о  лизингу,  Прималац  лизинга  ће  Даваоцу  лизинга  уплатити 
учешће  у  висини  од  25%  од  укупне  бруто набавне  вредности  возила  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке), ПДВ на камату, и остале трошкове који настају приликом потипсивања уговора о 
финансијком лизингу.

Лизинг  накнаде  ће  бити  исплаћене  у  36 месечних  рата,  у  складу  са  прихваћеном 
понудом као и Планом отплате  финансијског лизинга према понуди понуђача. Исплата сваке 
рате  лизинг  накнаде  ће  се  извршити  у  року  датом  у  Плану  отплате  финансијског  лизинга 
понуђача и то без посебно испостављеног рачуна.  У случају доспећа рате на нерадни дан, рата 
доспева првог следећег радног дана након протека нерадног дана.

Прималац лизинга има право да изврши превремену исплату уговорене лизинг накнаде. 
Давалац лизинга даје своју сагласност на превремену отплату самим учешћем у поступку јавне 
набавке. 
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Давалац лизинга искључиви је власник предмета лизинга у периоду важења Уговора о 
финансијком лизингу. Ово своје право он стиче по основу Уговора о испоруци.  

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

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

Контакт особа за увид у финансијске извештаје Примаоца лизинга је  Инес Радич Балабан 
дипл. оец.

2.2. Опште одредбе

Предмет  јавне  набавке  је  ново  возило карактеристика  и  са  опремом  дефинисаним 
техничком спецификацијом у саставу конкурсне документације. Под термином “ново возило” 
подразумева се некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним новим- 
некоришћеним деловима, које се након испоруке први пут региструје.

Постављени захтеви представљају основне - минималне захтеве-услове који морају бити 
испуњени.  Уколико  понуђено  возило  не  испуњава  најмање  овако  дефинисане  захтеве- 
карактеристике  и  услове,  понуда  ће  се  сматрати  неодговарајућом  и  неће  се  разматрати.  

Понуђено возило мора имати сву захтевну опрему и не може имати мање опреме од 
најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача.

Испуњеност постављених захтева доказује се каталогом, проспектом или неким другим 
документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтевне тачке из техничке 
спецификације предмета јавне набавке.

Уколико су захтевани каталози (проспекти) произвођача или овлашћених представника 
на страном језику уз понуду се доставља и њихов превод на српски језик. Превод мора бити 
оверен од стране судског тумача.

Понуђач  мора  да  обезбеди  могућност  сервисирања  у  овлашћеном  сервису  на 
територији Републике Србије у гарантном и вангарантном року.

2.3. Квалитет

Возило  мора  бити  усаглашено  са  важећим  законским  прописима  Републике  Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила 
у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја и мора бити карактеристика и са 
опремом у складу са захтевима конкурсне документације. За сваку могућу неусаглашеност у 
потпуности одговара испоручилац возила.

2.4. Начин спровођења контроле квалитета испорученог возила

 
Приликом  испоруке  Наручилац  -  Прималац  лизинга  ће  утврђивати  (контролисати) 

квалитет  испорученог  возила тј.  упоређиваће  техничке  карактеристике  испорученoг  возила 
које је претходно захтевао и које је Понуђач  - Испоручилац предмета лизинга навео у Описима 
достављеним уз понуду. 

Наручилац - Прималац лизинга ће такође функционално тестирати испоручено возило тј. 
провераваће да ли су његове радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме је  
додељен уговор навео у Опису достављеним уз понуду. 

Уколико  се  приликом  контроле  квалитета  испорученог  возила утврди  да  оно има 
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недостатке констатоваће се  о каквим се недостацима ради тј.  да ли су  они отклоњиви или 
неотклоњиви. 

Отклоњиве недостатке  Наручилац -  Прималац лизинга ће рекламирати тј. захтеваће од 
Испоручиоца да исте  отклони одмах.  Рок за отклањање недостатака износи максимално 15 
дана  од  дана рекламације.  У  случају  непоступања  по  рекламацији  Наручилац  -  Прималац 
лизинга  неће  примити  такво возило (вратиће  Испоручиоцу).  Протоколом  о  примопредаји 
констатоваће  се  враћање  возила  због  непоступање  по  рекламацији.  Уговор  о  лизингу  за 
враћено возило са Даваоцем лизинга се неће закључивати. 

Неотклоњиве недостатке  возила Наручилац - Прималац лизинга неће рекламирати већ 
ће  их  одмах  вратити  Испоручиоцу.  Протоколом  о  примопредаји  констатоваће  се  враћање 
возила јер има неотклоњиве недостатке. Уговор о финансијском лизингу за враћено возило са 
Даваоцем лизинга се неће закључивати. 

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

квалитета између  Наручилац -  Примаоца лизинга и одабраног понуђача меродавна је оцена 
Машинског факултета у Београду.

2.5.  Рок  и  место  испоруке  возила,  предаја  техничке  документације  и  протокол  о 
примопредаји

Рок испоруке возила: 
Најдужи рок испоруке возила је 6  0   дана   по закључивању Уговора о јавној набавци.
   
Место испоруке: 
Возило се  испоручује на  паркинг  простор  Наручиоца -  Примаоца  лизинга,  уз  присуство 
представника испоручиоца предмета лизинга, адреса Железнича бр. 22, Хоргош.

Документација уз испоручено возило:
• Упутство за руковање и одржавање возила
• Каталог  резервних делова 
• Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року
• Комплетна  документација  неопходна  за  регистрацију  возила укључујући  и  извршен 

технички преглед
• Фактурe за испоручено возило (три примерка)

Документација се доставља при испоруци возила.
Протокол о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји

Протоколом о примопредаји утврдиће се:
• околности да ли испоручено возило испуњава техничке и функционалне карактеристике 

и захтевани квалитет.
• околности  да  ли  испоручено  возило има  отклоњиве  или  неотклоњиве  недостатке,  у 

случају  неотклоњивих  недостатака  Протоколом  о  примопредаји  констатоваће  се 
враћање возила

• околности  да  ли  постоје  отклоњиви  технички  недостаци  испорученог  возила тј. 
рекламација  отклоњивих  недостатака  и  рок  за  њихово  отклањање.  У  случају 
непоступања по рекламацији Протоколом ће се констатовати враћање таквог возила.  

• околности  која  се  односи на поштовање уговореног  рока  испоруке.  У  случају  доцње 
констатоваће се број дана кашњења 

• околности да ли је  Наручиоцу -Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна 
документација наведена у овој Конкурсној документацији.
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Протокол  о  примопредаји  обавезно  мора  да  садржи  пословно  име  и  седиште 
Испоручиоца предмета лизинга, Даваоца лизинга и Наручиоца-Примаоца лизинга, марку, тип и 
произвођача  техничких целина испорученог  возила, број и датум уговора о јавној набавци, 
датум и место испоруке возила. 

Протокол о  примопредаји  потписују  овлашћена лица  Наручиоца-Примаоца лизинга  и 
Испоручиоца  предмета  лизинга.  Копија  потписаног  Протокола  о  примопредаји  доставља се 
Даваоцу лизинга истог дана. 

2.6. Сервис,  гарантни рок  и сервисни рокови 

Обезбеђење сервиса:
Понуђач треба да обезбеди или поседује овлашћени сервис за понуђена возила у кругу 

од највише 40 км од седишта наручиоца.
Под  овлашћеним  сервисом  подразумева  се  да  је  такав  сервис  за  сервисирање  у 

гарантном року овластио произвођач возила.
Овлашћени  сервиси  могу  бити  у   власништву  понуђача  или  обезбеђени  по  другом 

основу: уговором о пословно -  техничкој сарадњи, уговором за одржавање у овом поступку 
јавне набавке...

Докази о начину обезбеђења сервиса наведени су у додатним условима за учешће у 
овом поступку јавне набавке.

Сервисирање  возила подразумева  редовно  одржавање,  у  складу  са  препоруком 
произвођача  и  захтевом  Наручиоца,  отклањање  недостатака  у  гарантном  периоду,  као  и 
евентуалне поправке.

Трошкове резервних делова и потрошног материјала потребног за редовно одржавање 
сноси Наручилац.

Минимални гарантни рокoви:
 
Партија број 1 - Набавка комби возила
       Гарантни рок за понуђено добро мора бити:
- минимално 3 година или 100.000 км тј. услов који се први испуни

Партија број 2 - Набавка „pick-up“ возила
       Гарантни рок за понуђено добро мора бити:
- минимално  2 година или 75.000 км тј. услов који се први испуни

Партија број 3 - Набавка фургон возила
       Гарантни рок за понуђено добро мора бити:
- минимално 2 година без обзира на пређену км

2.7. Начин и услови плаћања

Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе модел Уговора између даваоца лизинга и 
испоручиоца  добра и  модел  Уговора  о  финансијском  лизингу у  складу  са  Законом  о 
финансијском лизингу („Службени гласник РС“, бр.55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011).

Понуђачи су у обавези да уз своју понуду доставе и план отплате лизинга.
Уколико понуђачи не доставе напред захтеване  моделе Уговора  и план отплате лизинга, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђенo добрo мора у  свим аспектима одговарати  захтевима наручиоца и задатим 
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техничким карактеристикама.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (на пример: одмах, до договору, од 

– до сукцесивно и др.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши  путем финансијског лизинга:
Укупно прво плаћање:

• учешће 25% од бруто набавне вредности предмета јавне набавке (10% нето набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност 
предмета јавне набавке)

• ПДВ на камату
• и остали трошкови који настају закључењем Уговора о финансијском лизингу, које ће 

наручилац платити  у тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу,
• преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата у динарима

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.

2.8. Техничке карактеристике возила које Наручилац захтева

2.8.1. - Partija broj 1. -  Nabavka kombi vozila

MOTOR

Najveća snaga kW (KS) 66 (90)

Norma za zaštitu okoline EURO6

Gorivo EURODIZEL

Zapremnina (ccm) 1461

Rezervoar goriva (u litrima) 50

PRENOS

Vrsta prenosa Pogon napred

KAROSERIJA

Broj vrata 4

DIMENZIJE

Visina od tla do najniže tačke vozila 120

Ukupna dužina 4363

Ukupna širina 1751

Visina vozila 1804

TIP VOZILA
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Broj sedišta 5

MENJAČ

Vrsta menjača Ručni menjač

Broj stepena prenosa 5

ZAPREMNINA

Najveća zapremnina prtljažnika (dm3) 3000

Zapremnina prtljažnika (dm3) 800

SIGURNOST

Vozačev vazdušni jastuk

Suvozačev vazdušni jastuk

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Upozorenje za nevezani pojas vozača

Zatezač sigurnosnih pojaseva napred

Sistem pomoći pri naglom kočenju (AFU)

Tritačkovni sigurnosni pojasevi nazad

Isključivanje vazdušnog jastuka

3 naslona za glavu pozadi

Bočni vazdušni jastuci napred

UDOBNOST

Daljinsko centralno zaključavanje

Cirkulacija vazduha na zadnjim sedištima

Ručni klima uređaj

Sigurnosni pojasevi napred podesivi po visini

Električno podizanje prednjih stakala + impulsno kod vozača

UNUTRAŠNJOST

pregradna mreža

Osvetljenje u drugom redu

5 sedišta

Unutrašnje ogledalo

Prekrivač prtljažnog prostora

Sklopiva i preklopiva zadnja klupa

Osvetljenje prtljažnika

Zatvoreni pretenac ispred suvozača

Prostor za odlaganje kod vozača napred
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Tepih u prtljažnom prostoru

Dodatana utičnica 12V

Grejanje zadnjeg stakla

Preklopivo sedište suvozača

Ogledalo za nadzor zadnjeg sedišta

SPOLJNI IZGLED

Žmigavci

Uzdužni krovni nosači

Asimetrična zastakljena zadnja vrata sa otvaranjem 180

Zatamljena stakla

Brisač zadnjeg stakla

Električno podesiva spoljašnja ogledala

Svetla za maglu napred

Ostakljena bočna strana

Desna klizna vrata + otvaranje prozora

VOŽNJA

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) + 
sistem za pomoć prilikom kretanja na uzbrdici (HSA)

Pneumatici

ECO način vožnje

Motor 1.5 dci

Putni računar

Povećana nosivost do 750 kg

Svetla za kretanje u nazad

Regulator i limiter brzine

Električni servo volan

Pomoć pri parkiranju unazad

Ručni menjač - 5 stepena

Servo volan

MULTIMEDIJA

Radio CD MP3 AUX Bluetooth USB

Komande na upravljaču

2.8.2. - Partija broj 2. -  Nabavka „pick-up“ vozila
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Vrsta vozila teretni sa zatvorenim tovarnim 
prostorom – monovolumen

Broj sedišta 2

DIMENZIJE

minimalna zapremina tovarnog 
prostora

2,50 m3

minimalna dužina tovarnog 
prostora

1500 mm

minimalna visina tovarnog 
prostora

1100 mm

međuosovinsko rastojanje do 2600mm

MOTOR

radna zapremina motora do 1400 ccm

minimalna snaga motora 55 kW

minimalna nosivost 500 kg

menjač 5+R

pogonsko gorivo bezolovni benzin

emisiona klasa min. euro 6

OPREMA

ABS+EBD (elektro distribucija sile kočenja)

ESC+MSR+ASR+Hill holder

Centralna brava sa daljinskim otvaranjem

Bord kompjuter

Servo upravljač

El. podešavanje spoljnih retrovizora sa funkcijom odmrzavanja

Elektro podizači prednjih stakala

Manuelni klima uređaj

Prednji naslon za ruku

5“ TFT ekran osetljiv na dodir sa USB i AUX uticnicom 

Komande na volanu za muziku

Pregradni zid

Poklopac rezervoara koje se zaključa

Vazdušni jastuk za vozača

Utičnica 12 V u putničkom prostoru

Rezervni točak standardnih dimenzija

2.8.3. - Partija broj 3. -  Nabavka furgon vozila
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Vrsta vozila Teretno furgon vozilo

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Pogon Prednji pogon

Zadnji tockovi jednostruki

Teretni prostor 8 m3

DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA

Minimalna dužina 2.583 mm

Minimalna širina 1.765 mm

Minimalna visina 1.700 mm

Zapremina 7,75 m3

TEŽINA

Najveća nosivost 1.500 kg

REZERVOAR ZA GORIVO

Zapremina rezervoara za gorivo 80 l

SIGURNOST

Vozačev vazdušni jastuk

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS

Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova - ESP

Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA

Extended grip

Sistem za pomoć pri zanošenju prikolice – Trailer swing  assisl

Elektronska blokada  pokretanja motora

Automatsko zaključivanje vrata u vožnji

Dnevna svetla

Tritackovni sigurnosni pojasevi + nazad na dvostrukoj kabini

Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini

UDOBNOST

Električni podizaci stakla napred – vozacevo impulsno

Električno podesiva i grejana spoljasna ogledala

Vozacevo sediste podesivo po visini

Tonirana stakla

Ručni klima uredjaj

Filter protiv prašine

Prednji naslon  za ruku
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Centralno zaključivanje vrata sa daljinskim upravljanjem

Funkcionalnost

Set za popravku točka

Klupa sa 2 sedeća mesta napred

Preklopljivi naslon srednjeg sedišta sa fiksnom policom za dokumente

Alternator 185 A

Kratko zadnje vešanje

SCR – Selektivna katalitična redukcija (AdBlue)

Zaštitne zavese prednjih točkova

MULTIMEDIJA

Zvučnici i predoprema za radio

Vožnja

6 stepeni menjač

Putni računar

Ručno podesiva prednja svetla po visini

Prekidač za način vožnje ECO mode

Indikator stepena prenosa

TERETNI PROSTOR

Limena dvokrilna vrata pozadi sa otvaranjem 180°

Limeni pregradni zid

Limena leva strana bez stakla

Limena desna klizna vrata bez stakla

Kukice za učvršćivanje na podu teretnog prostora

Limeni bokovi teretnog prostora
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.
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4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ПАРТИЈА БРОЈ 1 - ПАРТИЈА БРОЈ 2 - ПАРТИЈА БРОЈ 3

4.1. Обавезни услови

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75.  ЗЈН,  а  испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 
табели, и то:

Р.бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у  поглављу 6. ове  
конкурсне  документације),  којом 
понуђач  под  пуном  материјалном  и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75.  ст. 1. тач. 1) до 
4)  и  став  2.  ЗЈН,  дефинисане  овом 
конкурсном документацијом

2.
Да  он  и  његов  законски  заступник  није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване  криминалне  групе,  да  није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине, 
кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)  
ЗЈН);

3.
Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и 
друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима 
Републике Србије или стране државе када има 
седиште  на  њеној  територији  (чл.  75.  ст.  1.  
тач. 4) ЗЈН);

4.
Да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из 
важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању  и  условима  рада,  заштити 
животне  средине,  као  и  да  нема  забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.
Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање  делатности  која  је  предмет  јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).

Дозвола  Народне  банке  Србије  за 
обављање  послова  финансијског 
лизинга.
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4.2. Додатни услови

Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке  мора  испунити  додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА (Образац 5. у  поглављу 6. 
ове  конкурсне  документације), 
којом  понуђач  под  пуном 
материјалном  и  кривичном 
одговорношћу  потврђује  да 
испуњава  додатне  услове  за 
учешће у поступку јавне набавке из 
чл.  76.  ЗЈН,  дефинисане  овом 
конкурсном документацијом. 

да  је  у  периоду  од  6  месеци  пре  објављивања 
Позива за подношење понуда био ликвидан, тј. да 
није имао ниједан дан неликвидности 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

да  је  Испоручилац  предмета  лизинга  овлашћени 
продавац  понуђеног  возила,  односно  да  је 
ауторизован  од  стране  произвођача  возила  за 
ућешће у предметној Ј.Н.

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач треба да обезбеди или поседује овлашћени 
сервис за понуђена возила у кругу  од највише 40 км 
од седишта наручиоца.

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

/
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4.3. Упутство како се доказује испуњеност услова

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у  поступку  предметне јавне набавке  наведних  у  табеларном приказу  додатних 
услова под редним бројем 1,  2,  3.  и 4,  у  складу са чл.  77.  ст.  4.  ЗЈН,  понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу 6. ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане  
овом конкурсном документацијом. 

2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст.  
1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
понуђач доказује достављањем  ДОЗВОЛЕ - Решење Народне банке Србије за обављање 
послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга), у виду неоверене копије.

3. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.  ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави  ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу  6. ове  конкурсне  документације),  потписану  од  стране  овлашћеног  лица 
подизвођача и оверену печатом. 

4. Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  мора  да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају  ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу  6. ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

5. 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.

6. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 
понуда  оцењена  као најповољнија,  да  достави копију  доказа о  испуњености  услова,  а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова.  Ако понуђач у  остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од  пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  (свих  или  појединих  доказа  о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.13/17  стр.18/104



4.3.1. Докази о испуњености обавезних услова 

Ред.
број

ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

1. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извод  из  регистра 
надлежног Привредног суда

ПРЕДУЗЕТНИК: 
извод из регистра  Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /

орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)

2. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена: 

1. не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
2. уколико  понуђач  има  више  законских  заступника  дужан  је  да  потврду  достави  за  сваког 

законског заступника

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда    
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања мита 
-кривично дело преваре  

ПРЕДУЗЕТНИК: 
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
 да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине  
-кривично дело примања или давања мита  
-кривично дело преваре

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
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-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита  
-кривично дело преваре

орган надлежан за издавање:

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод  из  казнене  евиденције  основног  суда   и  вишег  суда на  чијем  подручју  је 
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
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-
lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског 
заступника  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења,  али  и  према  месту 
пребивалишта).
           
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  (захтев се може 
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).

3. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У 

ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:

1. доказ не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и 
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода

ПРЕДУЗЕТНИК:  
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и 
-уверења надлежне управе  локалне самоуправе да је  измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и 
-уверења надлежне управе  локалне самоуправе да је  измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар - 
___________   Филијала/експозитура -  ___________  према месту  седишта  пореског 
обвезника  правног  лица,  односно  према  пребивалишту  физичког  лица,  односно 
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту 
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седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког 
лица,  односно  прописаној  надлежности  за  утврђивање  и  наплату  одређене  врсте 
јавног прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази  
за  одређене  изворне  локалне  јавне  приходе  прибављају  и  од  других  локалних  
органа/организација/установа понуђач је  дужан  да  уз  потврду  локалне  пореске  
управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. 
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4.3.2. Докази о испуњености додатних услова

Ред.
број

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

1. финансијски капацитет

Потврда  Народне  банке  Србије да  понуђач  у  периоду  од  20.5.2017.год.  до 
20.11.2017.год., није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља 
овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке 
Србије

2. пословни капацитет

Овлашћење произвођача  возила које Испоручилац предмета лизинга нуди

3. технички капацитет

1)  Уколико  је  понуђач  овлашћени  сервисер  возила,  достаcвља копију  уговора 
/овлашћења са произвођачем возила који су предмет јавне набавке или други доказ 
да је овлашћени сервисер за предметну врсту возила.
2) Уколико понуђач није овлашћени сервисер возила, доставља копију уговора којим 
је обезбедио услуге овлашћеног сервиса са роком важења не краћим од понуђеног 
гарантног периода и копију уговора/овлашћења овлашћеног сервиса, којег понуђач 
наведе у понуди, са произвођачем возила које је предмет јавне набавке или други 
доказ да је овлашћени сервисер за предметну врсту возила.
Напомена: 
Прималац лизинга не захтева  доказе о власништву простора на коме је лоциран  
сервис будући да је таква околност небитна за обезбеђење сервиса. 

4. кадровски капацитет

/

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно  
чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 
извод из регистра надлежног органа: 
-  извод  из  регистра  АПР:  www  .  apr  .  gov  .  rs   ,  линк  Регистри/Привредна  друштва/Претрага 
података/Претрага  пд/Претрага пл и предузетника

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 
тог наручиоца. 

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.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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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.
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Партија бр.1 - Партија бр.2 - Партија бр.3

5.1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена - укупна цена финансијског лизинга“. Приликом оцене понуда као релевантна 
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

5.2.  Елементи критеријума у  ситуацији ако постоје две исте понуде,  или понуде са истим 
бројем пондера односно са истом ценом:

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

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају  једнаку  понуђену  цену  и  исти  рок  испоруке.  Извлачење  путем  жреба  наручилац  ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор.  Понуђачима  који  не  присуствују  овом  поступку,  наручилац  ће  доставити  записник 
извлачења путем жреба.
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6. ОБРАСЦИ 
ПАРТИЈА БРОЈ 1 - НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА
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6.1. Образац понуде (образац 1)
Партија број 1 - Набавка комби возила

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Набавка 
возила путем финансијког лизинга - Партија број 1, ЈНМВ број 13/17.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико  
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,  
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

2)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

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

1) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у  заједничкој  понуди  од  места  
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Набавка возила путем финансијког  лизинга -  Партија број  1 - 
Набавка комби возила - 1 (један) комад

1. Подаци о предмету лизинга
Произвођач:

Марка:

Тип:

Година 
производње:

2. Подаци о комерцијалним елементима понуде

2.1. Цена финансијског лизинга износ (дин.)

Цена финансијског лизинга за  једно возило без 
ПДВ-а (дин.)- критеријум за доделу уговора   :  
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Цена  финансијског лизинга за  једно возило са 
ПДВ-ом (дин.):
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Напомена: Приказани подаци о  ценама морају бити идентични са приказаним подацима из  
Обрасца структуре цене. 

2.2 Услови, начин и рок плаћања 

Укупан број рата лизинг накнаде: 36

Услов, начин и рок плаћања Плаћање се врши  путем финансијског 
лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности 
предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета  јавне  набавке +  укупан 
износ  ПДВ  20%  на  нето  набавну вредност 
предмета јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања 
првог плаћања 
-  остали  трошкови  (трошак  обраде,  трошак 
извештаја  кредитног  бироа,  трошак  лизинг 
регистра)  који  настају  закључењем Уговора о 
финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац 
платити   у  тренутку  закључења  Уговора  о 
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финансијском лизингу
-  преостали  износ  Наручилац  плаћа  у  36 
месечних рата  у динарима

2.3. Место, рок испоруке предмета лизинга
Место испоруке: Паркинг простор Наручиоца-Примаоца 

лизинга 

Рок испоруке:

(најдужи рок испоруке возила је 60 дана од 
дана потписа Уговора о јавној набавци) 

2.4. Гарантни рокови
Гаранција за нова возила
Напомена: минимум 3 година или 100.000 км
Напомена: гарантни рок тече од извршене примопредаје предмета лизинга

2.5. Овлашћени сервис у гарантном року

Назив овлашћеног сервиса

Локација овлашћеног сервиса

Удаљеност сервиса од седишта Наручиоца
(највише 40 км од седишта Наручиоца)

Напомена: Обезбеђење овлашћеног сервиса и докази о начину обезбеђења сервиса  
дефинисани су као додатни услов за учешће у овом поступку јавне набавке

2.6. Рок важења понуде

Рок важења понуде

Напомена: Рок важења понуде не може бити  краћи од 40 дана од дана отварања понуда

Понуђач

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да  
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група  
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом  
оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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6.2. Образац структуре цене са упутством  како да се попуни (образац 2)
Партија број 1 - Набавка комби возила

Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде

Број понуде

1. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Ред. 
бр.

Назив произвођача, земља 
порекла  и година производње

Марка и тип Јединична цена 
без ПДВ-а (дин.)

Коли-
чина

Укупна цена без 
ПДВ-а (дин.)

1 1

ПДВ :

Укупна цена са ПДВ-ом :

Упуство за попуњавање:
Понуђач је обавезан да искаже све податке - цене који су у Обрасцу цене предмета  

лизинга наведени, у супротном понуда биће оцењена као неприхватљива.
Испоручилац је дужан да калкулацијом понуђених цена обухвати: набавну вредност  

возила, царину, транспортне трошкове, осигурање од транспортних ризика и евентуално  
друге трошкове у вези са испоруком, као и своју зараду.  Понуђена цена истовремено је доказ  
Наручиоцу-Примаоцу лизинга да је понуђач предвидео све трошкове које ће имати у испоруци  
предмета лизинга односно и да се са њим може закључити Уговор о испоруци. 

2. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА:

Табела 1. - цена без и са ПДВ-ом 

Опис Износ (дин.)

Цена финансијског  лизинга  (за  једно возило) 
без ПДВ-а: 

Цена финансијског  лизинга  (за  једно возило) 
са ПДВ-ом: 
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Табела 2.  - Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о 
финансијском лизингу (за једно возило)

Ред. 
бр.

О П И С Износ (дин.)

1. Нето набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а

2. ПДВ – 20%

3. Вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом (3 = 1 + 2 )

4. Номинална каматна стопа % фиксна

5. Ефективна каматна стопа % фиксна

6. Укупан износ камате за период трајања лизинга – 36 месеци

7. Учешће 25% од бруто набавне вредности предмета јавне  набавке
ред.број 1 х 10% + р.бр.2

8. Укупан износ ПДВ-а на камату

9. Трошкови обраде захтева без ПДВ-а

10. ПДВ на трошкове обраде захтева

11. Трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а

12. ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар финансијског лизинга

13. Трошкови кредитног бироа

14. ПДВ на трошкове кредитног бироа

15. Број рата  36

16. Износ месечне лизинг рате

17. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга без 
ПДВ-а  
р.б.1+р.бр.6+р.бр.9+р.бр.11+р.бр.13

18. Укупан ПДВ
р.б.2+р.бр.8+р.бр.10+р.бр.12+р.бр.14

19. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга са 
ПДВ-ом
19 = 17 + 18

Обавештење Даваоцу лизинга
Наручилац-Прималац  лизинга  обавештава  Даваоца  лизинга  да  ће  благовремено 

осигурати предмет лизинга код свог осигуравача од ризика аутоодговорности и ризика пуног 
каско осигурања са укљученим ризиком крађе и да ће копије полиса предати Даваоцу лизинга 
на дан испоруке. 

У случају наступања осигураног случаја  Наручилац-Прималац лизинга ће поступати  
на начин предвиђен у Моделу уговора.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.13/17  стр.33/104



НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА - Плаћање се врши  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата  у динарима

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.  

Датум
Потпис овлашћеног лица 

понуђача

МП

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

У табелу 1. уносе се подаци о понуђеној  укупној цени финансијског лизинга .  
У Табелу 2.  уносе се подаци о елементима обрачуна лизинг накнаде и преглед  трошкова који 
настају при закључењу Уговора о финансијском лизингу. 

Приликом утврђивања елемената за обрачун наканде понуђач је дужан да води рачуна о 
набавној  вредности  предмета  лизинга  као  и  о  свим  својим  условима  неопходним  за 
реализацију уговора о лизингу.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ – ПОЈАШЊЕЊА

1. Прималац лизинга није креирао образац Плана отплате финансијског лизинга будући да је 
његова форма и обавезна садржина предвиђе Упутством за примену одлуке о минималним 
условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде 
и других трошкова који настају закључењем тог уговора („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2010). Понуђач 
-Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате. При изради Плана отплате 
Давалац лизинга је дужан да  води рачуна о понуђеној вредности предмета лизинга од стране 
његовог Испоручиоца као и о елементима обрачуна који произилазе из комерцијалне политике 
Даваоца лизинга односно његове заинтересованости да закључи Уговор у овом поступку јавне 
набавке.  План  отплате  се  израђује  за  возило и  достављају  се  уз  Уговоре   о  финансијском 
лизингу. 
2.  Прималац лизинга  не  захтева нити  је  креирао образац  информативне  понуде будући да 
спроводи  поступак  јавне  набавке  и   да  Конкурсна  документација  садржи  све  елементе 
прописане Одлуком о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и 
о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог Уговора.
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Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку  
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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6.3. Образац трошкова припреме понуде (образац 3)
Партија број 1. - Набавка комби возила

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели:

ред. 
бр.

врста трошка износ трошка у РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:

• Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

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

• До  стављање овог обрасца није обавезно.  
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6.4. Образац изјаве о независној понуди (образац 4)
Партија број 1. - Набавка комби возила

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 

поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 1 - 
Набавка комби возила ЈНМВ бр.13/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,  

наручилац  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 понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује  
и оверава овлашћено лице понуђача 

Уколико  понуду  подноси  понуђач  са  подизвођачем,  образац  изјаве  за  понуђача  
потписује  и  оверава  овлашћено  лице  понуђача  а  за  подизвођача  потписује  и  оверава  
овлашћено  лице  подизвођача.  Образац  Изјаве  копирати  у  довољном  броју  примерака  за  
сваког подизвођача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  
овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача и  оверена  печатом.Образац  Изјаве  
копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.
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6.5. Образац изјаве понуђача  о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 5)

Партија број 1 - Набавка комби возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као заступник понуђача,  дајем 
следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара -  Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 1 
-  Набавка комби возила ЈНМВ бр.13/17,  испуњава све услове из чл.  75.  и  76.  ЗЈН,  односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања или  давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада,  заштити животне средине  и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН);

5. Понуђач испуњава додатне услове:

5.1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности (период од 20.5.2017.год. 
до 20.11.2017.год.);

5.2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је  Испоручилац предмета лизинга овлашћени продавац понуђеног  возила,  
односно да је ауторизован од стране произвођача возила за ућешће у предметној 
Ј.Н.;

5.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
понуђач је обезбедио овлашћени сервис за возило које је предмет јавне набавке 
(на раздаљини од највише 40 км од седишта Наручиоца) на тај начин што га има у 
свом власништву или тако што је до рока за достављање понуда закључио уговор 
са овлашћеним сервисом да врши сервисирање понуђеног возила  у случају да му 
се додели уговор у овом поступку јавне набавке.

Место:_____________                                                                Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки  
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)  
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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6.6. Образац изјаве подизвођача  о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке -  чл. 75. зјн -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 6)

Партија број 1. - Набавка комби возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ________________________________________________  (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 1 
-  Набавка комби возила ЈНМВ бр.13/17, испуњава све услове из чл.  75.  и  76.  ЗЈН,  односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  нису осуђивани за  кривична  дела  против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

• Подизвођач је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

• Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада,  заштити животне средине  и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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6.7.  МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија број 1 - Набавка комби возила

Напомена  Приложени  модел  уговора  је  саставни  део  Конкурсне  документације  и  он  
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде  
додељен уговор о јавној набавци. 

Модел уговора о јавној набавци је основ за закључивање посебних Уговора о испоруци и  
финансијском лизингу.

Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део понуде, доставља 
се уз понуду).
-у  случају  подношења  понуде  групе  понуђача  -  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе  
понуђача, односно сви подизвођачи.
*осенчена поља попуњава понуђач

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА БР.13/17

ПАРТИЈА БРОЈ 1. Набавка комби возила
        
закључен дана ______________  (попуњава наручилац) 2017.године, у Хоргошу између:

1.  POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, Хоргош (у даљем 
тексту: Наручилац-Прималац лизинга), које заступа директор Весна Маркотић дипл. грађ. инг., 
и учесника у заједничкој понуди који наступају као:

2. Давалац лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

3. Испоручилац предмета лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

На  основу  Споразума  о  извршењу  јавне  набавке  број:__________________ од 
_____________ 2017.године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_______________________________ 

  (навести име и презиме)
директор__________________________________________________________________________ 

(навести скраћено пословно име из АПР)
из  _________________,  ул.  ___________________________ бр.  ______ који  је  овлашћен  да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
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Чланови   конзорцијума  (групе  понуђача) одговарају  неограничено  солидарно 
Наручиоцу-Примаоцу лизинга за извршење преузетих обавеза.

Подаци о Наручиоцу:

ПИБ: 100787707

Матични број: 8025355

Број рачуна и назив банке: 160-9545-56 Banca Intesa АД Београд

Телефон: 024/792-050

Факс: 024/792-348

E-mail: javne.nabavke@vodaho.rs

Подаци о Даваоцу лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Подаци о Испоручиоцу предмета лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:
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Факс:

E-mail:

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 

________________________________________________________________________________
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                 (навести пословно име подизвођача)
из __________________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од 
укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара  Добављач, 
као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у овом члану.

 
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да је Наручилац добра-прималац лизинга дана 9.11.2017. године,  под бројем  13/17 донео 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности – 
НАБАВКА ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА Партија број 1 - Набавка комби возила;
- да је Наручилац добра- прималац лизинга, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС''  бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке  добра у у 
поступку јавне набавке мале вредности;
-   да  је  Понуђач на  основу  позива  за  достављање  понуда  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности, објављеном на Порталу јавних набавки, дана ___________.године доставио понуду 
заведену под бројем____________  , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 
део.
-  да понуда  Понуђача у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
- да је Наручилац добра- прималац лизинга на основу члана 108. Закона о јавним набавкама 
донео Одлуку о додели уговора бр. ______, од __________, којом је изабрао понуду  Понуђача 
као најповољнију понуду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог Уговора је испорука  возила путем финансијског лизинга, у свему према 

конкурсној документацији и понуди Понуђача који су саставни део овог уговора.
Ново  возило које  је  предмет  овог  Уговора  је  марке  _________________________ 

модел/тип  __________________________,  година  производње  _______,  број  мотора 
__________________,  број  шасије  _________________________,  снага  мотора  __________, 
запремина мотора _______________, маса празног возила _________________, облик и намена 
каросерије ___________________ .

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Члан 3. 
Субјекти овог уговора су: Прималац предмета лизинга, Испоручилац предмета лизинга 

и Давалац лизинга. 
Испоручилац  предмета  лизинга,  преноси  на  Даваоца  лизинга  право  својине  над 

предметним возилима, ради његове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење. 
Давалац  лизинга,  као  власник  добра  из  члана  2.  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. 

Испоручилац  предмета  лизинга,  доставља  предмете  лизинга  Примаоцу  предмета 
лизинга ради коришћења. 

ЦЕНА

Члан 4.
Набавна вредност предмета јавне набавке из члана 2. овог Уговора је утврђена понудом 

Понуђача дел.   бр. _______ од __________ године и  износи ___________________динара без 
ПДВ-а,  висина  износа  ПДВ-а  је  ___________________динара,  што  укупно  износи 
___________________динара.

Укупна   вредност  возила  путем  финансијског  лизинга   износи  __________________ 
динара без  ПДВ-а,  висина износа ПДВ-а  је  ___________________динара,  што укупно износи 
___________________динара.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

                                                                      Члан 5.
Наручилац  добра -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  плаћање  по  овом  уговору 

извршити  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата у динарима

Уплату  учешћа и  осталих  трошкова  из  става  1.  овог  члана  који  настају  закључењем 
Уговора  о  финансијском  лизингу (најкасније  на  дан  испоруке  возила),  Наручилац  добра - 
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прималац лизинга ће извршити на дан потписивања Уговора о финансијском лизингу.
Уговор о финансијском лизингу, Наручилац добра - прималац лизинга и давалац лизинга, 

закључиће  под  условима  и  елементима  које  је  Добављач доставио  у  понуди  дел. 
број_______од _______ године.

Наручилац добра - прималац лизинга не може захтевати  од Даваоца лизинга да мења 
комерцијалне и финансијске елементе Уговора о лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди.

Плаћањем последње рате лизинг накнаде предмет лизинга односно возило прелази у 
трајно власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

Давалац  лизинга се  обавезује  да  након  плаћања  последње  рате  лизинг  накнаде, 
пренесе предмет лизинга односно возило у власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

РОК, НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Рок испоруке возила је максимално до _____ дана од дана закључења Уговора о јавној 

набавци.
Возило се  испоручује   у  седишту  Наручиоца  добра-  примаоца  лизинга,  уз  присуство 

представника  Испоручиоца  предмета лизинга, Даваоца лизинга  и Наручиоца добра-примаоца 
лизинга о чему ће одмах бити сачињен записник о примопредаји, који ће потписати  сва три 
представника.

КВАЛИТЕТ ВОЗИЛА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ДОБАВЉАЧА

Члан 7.
Испоручилац предмета лизинга се обавезује да Наручиоцу добра - примаоцу лизинга, 

испоручи возило одговарајућег квалитета, у сагласности  са спецификацијама из понуде.
Наручилац добра-прималац лизинга има право на рекламацију испорученог  возила у 

року од 8 дана од дана испоруке, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену 
ману. 

У случају рекламације, наручилац добра - прималац лизинга, обавештава Испоручиоца 
предмета лизинга који је дужан да упути  овлашћено лице за решавање рекламација које ће на 
лицу места утврдити чињенично стање и о томе заједно са наручиоцем сачинити записник .

Испоручилац предмета лизинга је дужан да примедбе по рекламацији отклони у року од 
15 дана од дана сачињавања записника.

У случају да Испоручилац предмета лизинга не отклони недостатке испорученог возила у 
наведеном року, сматраће се да испоручено возило не одговара понуди, те Наручилац добра - 
прималац лизинга има право да уновчи гаранцију за добро извршење посла и једнострано 
раскине  Уговор у складу са чланом 13. Модела уговора о јавној набавци.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.
       Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу, који је Испоручилац 
предмета лизинга обавезан предати Наручиоцу добра - примаоцу лизинга приликом испоруке 
возила заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока за 
возило износи ___ године или _________ км рачунајући од дана преузимања возила, у складу 
са условима из гарантног рока датог у понуди број _________ од __.__.2017. године.

У току трајања гарантног рока Испоручилац добра се обавезује да све кварове који  су 
предвиђени  гаранцијом, поправи без накнаде у року од 45 дана.

У случају да Испоручилац добра не поправи све кварове који се појаве, без накнаде, у  
року од 45 дана и под условима предвиђеним  гаранцијом, наручилац добра-прималац лизинга 
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ће уновчити банкарску гаранцију издату за отклањање грешака у гарантном року.
Редовно одржавање у гарантном року ће се вршити у временским интервалима како је 

предвиђено сервисном књижицом. Редовно одржавање у гарантном року ће се наплаћивати по 
ценама из званичног ценовника Испоручиоца добра.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.
Банкарска гаранција за добро извршење посла -  Испоручилац предмета лизинга се 

обавезује  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  уговора,  преда  наручиоцу  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив.  Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од понуђеног 
рока  за  испоруку  возила.  Ако  се  за  време  трајања уговора  промене  рокови  за  извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Потписом  уговора  Испоручилац  предмета  лизинга даје  своју  безусловну  сагласност 
Наручиоцу да може реализовати банкарску гаранцију у случају да не изврши своју обавезу из 
Уговора.

Банкарска гаранција за  отклањање  грешака  у  гарантном  року -  Испоручилац 
предмета лизинга се  обавезује  да  у  тренутку примопредаје   предмета јавне набавке преда 
наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  која  ће  бити  са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета  уговора  у  гарантном  року.  Рок  важења  банкарске  гаранције је  5  дана  дужи  од 
гарантног рока који је одређен за исправан рад.

По  извршењу  уговорених  обавеза  Испоручиоцу  предмета  лизинга ће  банкарске 
гаранције бити враћене.

ВИША СИЛА

Члан 10.
Наступање  више  силе  ослобађа  од  одговорности  Уговорне  стране  за  кашњење  у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет 
четири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као 
виша сила.

УГОВАРАЊЕ ОСИГУРАЊА И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА

Члан 11.
Наручилац добара - Прималац лизинга се обавезује да најкасније до рока за испоруку 

предмета лизинга закључи уговоре о његовом осигурању од ризика аутоодговорности и ризика 
пуног каско осигурања са укљученим ризиком крађе.

Копију полиса уговореним осигурањима Наручилац добара-прималац лизинга доставиће 
Даваоцу лизинга на дан примопредаје предмета лизинга.
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Уколико  наступе  осигурани  случајеви   Наручилац  добара-прималац  лизинга  без 
одлагања пријављује штету свом осигуравачу, у скалду са условима осигурања и истовремено 
копију пријаве доставља Даваоцу лизинга.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  евентуални  спорови  по  овом  Уговору  решавају 

споразумно,  а  у  случају  спора  уговарају  стварну  и  месну  надлежност  Привредног  суда  у 
Суботици. 

РАСКИД УГОВОРА
  

Члан 13.
У  случају  да  Добављач не  изврши  своје  уговорне  обавезе,  односно  ако  касни  са 

испоруком  возила или  ако  испоручено  возило не  одговара  понуди,  Наручилац  добра  – 
прималац  лизинга  има  право  да  једнострано  раскине  Уговор  и  да  захтева  накнаду  штете 
сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 14.
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране 

који је дат у писаном облику и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих Уговорних страна.
Уговорне стране сагласно констатују да су овим уговором дефинисале опште параметре 

међусобне  пословне  сарадње,  која  ће  се,  након  закључења  овог   Уговора,  реализовати 
закључењем посебног Уговора о испоруци између Даваоца лизинга и Испоручиоца  предмета 
лизинга на  који  ће  одобрење  дати  Наручилац  добра  -  прималац  лизинга,  као  и  посебног 
Уговора  о  финансијском  лизингу  између  Даваоца  лизинга  и  Наручиоца  добра  -  примаоца 
лизинга.

Наручилац  добра  -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  на  захтев Даваоца лизинга 
доставити сву документацију потребну за закључење Уговора о финансијском лизингу.

Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих се 

свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

Наручилац добра 
(Прималац лизинга) 

Давалац лизинга: Испоручилац предмета 
лизинга:

Весна Маркотић дипл. грађ. инж
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7. ОБРАСЦИ 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 - НАБАВКА „PICK-UP“ ВОЗИЛА
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7.1. Образац понуде (образац 1)
Партија број 2 - Набавка „pick-up“ возила

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Набавка 
возила путем финансијког лизинга - Партија број 2 - Набавка „pick-up“ возила, ЈНМВ број 13/17.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико  
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,  
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

2)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

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

1) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

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

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.13/17  стр.51/104



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Набавка возила путем финансијког лизинга - Партија број 2 - 
Набавка „pick-up“ возила - 2 (два) комада

1. Подаци о предмету лизинга
Произвођач:

Марка:

Тип:

Година 
производње:

2. Подаци о комерцијалним елементима понуде

2.1. Јединична и укупна цена финансијског лизинга Износ (дин.)

Јединична цена финансијског лизинга за 1 (једнo) 
возило -  без ПДВ-а (дин.): 
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Јединична цена финансијског лизинга за 1 (једнo) 
возило -  са ПДВ-ом (дин.): 
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Укупна цена финансијског лизинга за  2 (два) возила 
без ПДВ-а (дин.) - критеријум за доделу уговора   :  
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Укупна цена финансијског лизинга за 2 (два) возила са 
ПДВ-ом -  (динара):
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Напомена: Приказани  подаци  о  јединичној  и  укупној  цени  морају  бити  идентични  са  
приказаним подацима из Обрасца структуре цене. 

2.2 Услови, начин и рок плаћања 

Укупан број рата лизинг накнаде: 36

Услов, начин и рок плаћања Плаћање се врши  путем финансијског 
лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности 
предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета  јавне  набавке +  укупан 
износ  ПДВ  20%  на  нето  набавну вредност 
предмета јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања 
првог плаћања 
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-  остали  трошкови  (трошак  обраде,  трошак 
извештаја  кредитног  бироа,  трошак  лизинг 
регистра)  који  настају  закључењем Уговора о 
финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац 
платити   у  тренутку  закључења  Уговора  о 
финансијском лизингу
-  преостали  износ  Наручилац  плаћа  у  36 
месечних рата  у динарима

2.3. Место, рок испоруке предмета лизинга
Место испоруке: Паркинг простор Наручиоца-Примаоца 

лизинга 

Рок испоруке:

(најдужи рок испоруке возила је 60 дана од 
дана потписа Уговора о јавној набавци) 

2.4. Гарантни рокови
Гаранција за нова возила
Напомена: минимум 2 година или 75.000 км
Напомена: гарантни рок тече од извршене примопредаје предмета лизинга

2.5. Овлашћени сервис у гарантном року

Назив овлашћеног сервиса

Локација овлашћеног сервиса

Удаљеност сервиса од седишта Наручиоца
(највише 40 км од седишта Наручиоца)

Напомена: Обезбеђење овлашћеног сервиса и докази о начину обезбеђења сервиса  
дефинисани су као додатни услов за учешће у овом поступку јавне набавке

2.6. Рок важења понуде

Рок важења понуде

Напомена: Рок важења понуде не може бити  краћи од 40 дана од дана отварања понуда

Понуђач

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да  

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група  
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом  
оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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7.2. Образац структуре цене са упутством  како да се попуни (образац 2)
Партија број 2  - Набавка „pick-up“ возила

Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде

Број понуде

1. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Ред. 
бр.

Назив произвођача, земља 
порекла  и година производње

Марка и тип Јединична цена 
без ПДВ-а (дин.)

Коли-
чина

Укупна цена без 
ПДВ-а (дин.)

1 2

ПДВ :

Укупна цена са ПДВ:

Упуство за попуњавање:
Понуђач је обавезан да искаже све податке - цене који су у Обрасцу цене предмета  

лизинга наведени, у супротном понуда биће оцењена као неприхватљива.
Испоручилац је дужан да калкулацијом понуђених цена обухвати: набавну вредност  

возила, царину, транспортне трошкове, осигурање од транспортних ризика и евентуално  
друге трошкове у вези са испоруком, као и своју зараду.  Понуђена цена истовремено је доказ  
Наручиоцу-Примаоцу лизинга да је понуђач предвидео све трошкове које ће имати у испоруци  
предмета лизинга односно и да се са њим може закључити Уговор о испоруци. 

2. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА:

Табела 1. - Јединичне и укупне цене без и са ПДВ-ом 

Опис Износ (дин.)

Јединична  цена  финансијског  лизинга  (за 
једно возило) без ПДВ-а: 

Јединична  цена  финансијског  лизинга  (за 
једно возило) са ПДВ-ом: 

Укупна цена  финансијског  лизинга  (за  2 
возила) без ПДВ-а: 

Укупна цена  финансијског  лизинга  (за  2 
возила) са ПДВ-ом: 
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Табела 2.  - ОБРАЧУН ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ (за једно возило)

Ред. 
бр.

О П И С Износ (дин.)

1. Нето набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а

2. ПДВ – 20%

3. Вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом (3 = 1 + 2 )

4. Номинална каматна стопа % фиксна

5. Ефективна каматна стопа % фиксна

6. Укупан износ камате за период трајања лизинга – 36 месеци

7. Учешће 25% од бруто набавне вредности предмета јавне  набавке
ред.број 1 х 10% + р.бр.2

8. Укупан износ ПДВ-а на камату

9. Трошкови обраде захтева без ПДВ-а

10. ПДВ на трошкове обраде захтева

11. Трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а

12. ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар финансијског лизинга

13. Трошкови кредитног бироа

14. ПДВ на трошкове кредитног бироа

15. Број рата  36

16. Износ месечне лизинг рате

17. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга без 
ПДВ-а  
р.б.1+р.бр.6+р.бр.9+р.бр.11+р.бр.13

18. Укупан ПДВ
р.б.2+р.бр.8+р.бр.10+р.бр.12+р.бр.14

19. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга са 
ПДВ-ом
19 = 17 + 18

Обавештење Даваоцу лизинга
Наручилац-Прималац  лизинга  обавештава  Даваоца  лизинга  да  ће  благовремено 

осигурати предмет лизинга код свог осигуравача од ризика аутоодговорности и ризика пуног 
каско осигурања са укљученим ризиком крађе и да ће копије полиса предати Даваоцу лизинга 
на дан испоруке. 

У случају наступања осигураног случаја  Наручилац-Прималац лизинга ће поступати  
на начин предвиђен у Моделу уговора.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА - Плаћање се врши  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата  у динарима

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.  

Датум
Потпис овлашћеног лица 

понуђача

МП

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

У табелу 1. уносе се подаци о понуђеној јединичној и укупној цени финансијског лизинга .  
У Табелу 2.  уносе се подаци о елементима обрачуна лизинг накнаде и преглед  трошкова који 
настају при закључењу Уговора о финансијском лизингу. 

Приликом утврђивања елемената за обрачун наканде понуђач је дужан да води рачуна о 
набавној  вредности  предмета  лизинга  као  и  о  свим  својим  условима  неопходним  за 
реализацију уговора о лизингу.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ – ПОЈАШЊЕЊА

1. Прималац лизинга није креирао образац Плана отплате финансијског лизинга будући да је 
његова форма и обавезна садржина предвиђе Упутством за примену одлуке о минималним 
условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде 
и других трошкова који настају закључењем тог уговора („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2010). Понуђач 
-Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате. При изради Плана отплате 
Давалац лизинга је дужан да  води рачуна о понуђеној вредности предмета лизинга од стране 
његовог Испоручиоца као и о елементима обрачуна који произилазе из комерцијалне политике 
Даваоца лизинга односно његове заинтересованости да закључи Уговор у овом поступку јавне 
набавке.  План  отплате  се  израђује  за  возило и  достављају  се  уз  Уговоре   о  финансијском 
лизингу. 
2.  Прималац лизинга  не  захтева нити  је  креирао образац  информативне  понуде будући да 
спроводи  поступак  јавне  набавке  и   да  Конкурсна  документација  садржи  све  елементе 
прописане Одлуком о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и 
о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог Уговора.

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.13/17  стр.57/104



да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку  
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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7.3. Образац трошкова припреме понуде (образац 3)
Партија број 2. -  Набавка „pick-up“ возила

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели:

ред. 
бр.

врста трошка износ трошка у РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:

• Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

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

• Достављање овог обрасца није обавезно.  
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7.4. Образац изјаве о независној понуди (образац 4)
Партија број 2.  - Набавка „pick-up“ возила

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 

поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 2 - 
Набавка  „pick-up“  возила ЈНМВ бр.13/17,  поднео  независно,  без  договора  са  другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,  

наручилац  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 понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује  
и оверава овлашћено лице понуђача 

Уколико  понуду  подноси  понуђач  са  подизвођачем,  образац  изјаве  за  понуђача  
потписује  и  оверава  овлашћено  лице  понуђача  а  за  подизвођача  потписује  и  оверава  
овлашћено  лице  подизвођача.  Образац  Изјаве  копирати  у  довољном  броју  примерака  за  
сваког подизвођача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  
овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача и  оверена  печатом.Образац  Изјаве  
копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.
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7.5. Образац изјаве понуђача  о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 5)

Партија број 2 -  Набавка „pick-up“ возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као заступник понуђача,  дајем 
следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара -  Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 
2- Набавка „pick-up“ возила ЈНМВ бр.13/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2. Понуђач и његов  законски  заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4. Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема  забрану  обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН);

5. Понуђач испуњава додатне услове:

5.1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности (период од 20.5.2017.год. 
до 20.11.2017.год.);

5.2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је  Испоручилац предмета лизинга овлашћени продавац понуђеног  возила,  
односно да је ауторизован од стране произвођача возила за ућешће у предметној 
Ј.Н.;

5.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
понуђач је обезбедио овлашћени сервис за возило које је предмет јавне набавке 
(на раздаљини од највише 40 км од седишта Наручиоца) на тај начин што га има у 
свом власништву или тако што је до рока за достављање понуда закључио уговор 
са овлашћеним сервисом да врши сервисирање понуђеног возила  у случају да му 
се додели уговор у овом поступку јавне набавке.

Место:_____________                                                                Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки  
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)  
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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7.6. Образац изјаве подизвођача  о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке -  чл. 75. зјн -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 6)

Партија број 2. -  Набавка „pick-up“ возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ________________________________________________  (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 2 
-  Набавка „pick-up“  возила ЈНМВ бр.13/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  нису осуђивани за  кривична  дела  против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

• Подизвођач је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

• Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада,  заштити животне средине  и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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7.7. МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија број 2 -  Набавка „pick-up“ возила

Напомена   Приложени  модел  уговора  је  саставни  део  Конкурсне  документације  и  он  
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде  
додељен уговор о јавној набавци. 

Модел уговора о јавној набавци је основ за закључивање посебних Уговора о испоруци и  
финансијском лизингу.

Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део понуде, доставља 
се уз понуду).
-у  случају  подношења  понуде  групе  понуђача  -  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе  
понуђача, односно сви подизвођачи.
*осенчена поља попуњава понуђач

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА БР.13/20117

ПАРТИЈА БРОЈ 2.  - НАБАВКА „PICK-UP“ ВОЗИЛА

        
закључен дана ______________  (попуњава наручилац) 2017.године, у Хоргошу између:

1.  POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, Хоргош (у даљем 
тексту: Наручилац-Прималац лизинга), које заступа директор Весна Маркотић дипл. грађ. инг., 
и

учесника у заједничкој понуди који наступају као:
2. Давалац лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

3. Испоручилац предмета лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

На  основу  Споразума  о  извршењу  јавне  набавке  број:__________________ од 
_____________ 2017.године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_______________________________ 

  (навести име и презиме)
директор__________________________________________________________________________ 

(навести скраћено пословно име из АПР)
из  _________________,  ул.  ___________________________ бр.  ______ који  је  овлашћен  да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
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Чланови   конзорцијума  (групе  понуђача) одговарају  неограничено  солидарно 
Наручиоцу-Примаоцу лизинга за извршење преузетих обавеза.

Подаци о Наручиоцу:

ПИБ: 100787707

Матични број: 8025355

Број рачуна и назив банке: 160-9545-56 Banca Intesa АД Београд

Телефон: 024/792-050

Факс: 024/792-348

E-mail: javne.nabavke@vodaho.rs

Подаци о Даваоцу лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Подаци о Испоручиоцу предмета лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:
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Факс:

E-mail:

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 

________________________________________________________________________________
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                 (навести пословно име подизвођача)
из __________________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од 
укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара  Добављач, 
као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у овом члану.

 
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да  је  Наручилац  добра-прималац  лизинга  дана 9.11.2017. године,  под  бројем  16-0001/JН 
донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  добара  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности  –  НАБАВКА  ВОЗИЛА ПУТЕМ  ФИНАНСИЈСКОГ  ЛИЗИНГА  Партија  број  2 -  Набавка 
„pick-up“ возила;
- да је Наручилац добра- прималац лизинга, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС''  бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке  добра у у 
поступку јавне набавке мале вредности;
-   да  је  Понуђач на  основу  позива  за  достављање  понуда  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности, објављеном на Порталу јавних набавки, дана ___________.године доставио понуду 
заведену под бројем____________  , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 
део.
-  да понуда  Понуђача у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
- да је Наручилац добра- прималац лизинга на основу члана 108. Закона о јавним набавкама 
донео Одлуку о додели уговора бр. ______, од  _________, којом је изабрао понуду  Понуђача 
као најповољнију понуду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог Уговора је испорука 2 (два)  возила путем финансијског лизинга, у свему 

према конкурсној документацији и понуди Понуђача који су саставни део овог уговора.
Нова возила која су предмет  овог  Уговора  су  марке  _________________________ 

модел/тип  __________________________,  година  производње  _______,  снага  мотора 
__________,  запремина  мотора  _______________,  маса  празног  возила  _________________, 
облик и намена каросерије ___________________.

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Члан 3. 
Субјекти овог уговора су: Прималац предмета лизинга, Испоручилац предмета лизинга 

и Давалац лизинга. 
Испоручилац  предмета  лизинга,  преноси  на  Даваоца  лизинга  право  својине  над 

предметним возилима, ради његове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење. 
Давалац  лизинга,  као  власник  добра  из  члана  2.  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. 

Испоручилац  предмета  лизинга,  доставља  предмете  лизинга  Примаоцу  предмета 
лизинга ради коришћења. 

ЦЕНА

Члан 4.
Набавна вредност предмета јавне набавке из члана 2. овог Уговора је утврђена понудом 

Понуђача дел.   бр. _______ од __________ године и  износи ___________________динара без 
ПДВ-а,  висина  износа  ПДВ-а  је  ___________________динара,  што  укупно  износи 
___________________динара.

Укупна   вредност  возила  путем  финансијског  лизинга   износи  __________________ 
динара без  ПДВ-а,  висина износа ПДВ-а  је  ___________________динара,  што укупно износи 
___________________динара.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.
Наручилац  добра -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  плаћање  по  овом  уговору 

извршити  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата у динарима

Уплату  учешћа и  осталих  трошкова  из  става  1.  овог  члана  који  настају  закључењем 
Уговора  о  финансијском  лизингу (најкасније  на  дан  испоруке  возила),  Наручилац  добра - 
прималац лизинга ће извршити на дан потписивања Уговора о финансијском лизингу.
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Уговор о финансијском лизингу, Наручилац добра - прималац лизинга и давалац лизинга, 
закључиће  под  условима  и  елементима  које  је  Добављач доставио  у  понуди  дел. 
број_______од _______ године.

Наручилац добра - прималац лизинга не може захтевати  од Даваоца лизинга да мења 
комерцијалне и финансијске елементе Уговора о лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди.

Плаћањем последње рате лизинг накнаде предмет лизинга односно возило прелази у 
трајно власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

Давалац  лизинга се  обавезује  да  након  плаћања  последње  рате  лизинг  накнаде, 
пренесе предмет лизинга односно возило у власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

РОК, НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Рок испоруке возила је максимално до _____ дана од дана закључења Уговора о јавној 

набавци.
Возило се  испоручује   у  седишту  Наручиоца  добра-  примаоца  лизинга,  уз  присуство 

представника  Испоручиоца  предмета лизинга, Даваоца лизинга  и Наручиоца добра-примаоца 
лизинга о чему ће одмах бити сачињен записник о примопредаји, који ће потписати  сва три 
представника.

КВАЛИТЕТ ВОЗИЛА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ДОБАВЉАЧА

Члан 7.
Испоручилац предмета лизинга се обавезује да Наручиоцу добра - примаоцу лизинга, 

испоручи возило одговарајућег квалитета, у сагласности  са спецификацијама из понуде.
Наручилац добра-прималац лизинга има право на рекламацију испорученог  возила у 

року од 8 дана од дана испоруке, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену 
ману. 

У случају рекламације, наручилац добра - прималац лизинга, обавештава Испоручиоца 
предмета лизинга који је дужан да упути  овлашћено лице за решавање рекламација које ће на 
лицу места утврдити чињенично стање и о томе заједно са наручиоцем сачинити записник .

Испоручилац предмета лизинга је дужан да примедбе по рекламацији отклони у року од 
15 дана од дана сачињавања записника.

У случају да Испоручилац предмета лизинга не отклони недостатке испорученог возила у 
наведеном року, сматраће се да испоручено возило не одговара понуди, те Наручилац добра - 
прималац лизинга има право да уновчи гаранцију за добро извршење посла и једнострано 
раскине  Уговор у складу са чланом 13. Модела уговора о јавној набавци.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.
       Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу, који је Испоручилац 
предмета лизинга обавезан предати Наручиоцу добра - примаоцу лизинга приликом испоруке 
возила заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока за 
возило износи ___ године или __________ км рачунајући од дана преузимања возила, у складу 
са условима из гарантног рока датог у понуди број _________ од __.__.2017. године.

У току трајања гарантног рока Испоручилац добра се обавезује да све кварове који  су 
предвиђени  гаранцијом, поправи без накнаде у року од 45 дана.

У случају да Испоручилац добра не поправи све кварове који се појаве, без накнаде, у  
року од 45 дана и под условима предвиђеним  гаранцијом, наручилац добра-прималац лизинга 
ће уновчити банкарску гаранцију издату за отклањање грешака у гарантном року.
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Редовно одржавање у гарантном року ће се вршити у временским интервалима како је 
предвиђено сервисном књижицом. Редовно одржавање у гарантном року ће се наплаћивати по 
ценама из званичног ценовника Испоручиоца добра.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.
Банкарска гаранција за добро извршење посла -  Испоручилац предмета лизинга се 

обавезује  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  уговора,  преда  наручиоцу  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од понуђеног 
рока  за  испоруку  возила.  Ако  се  за  време  трајања уговора  промене  рокови  за  извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Потписом  уговора  Испоручилац  предмета  лизинга даје  своју  безусловну  сагласност 
Наручиоцу да може реализовати банкарску гаранцију у случају да не изврши своју обавезу из 
Уговора.

Банкарска гаранција за  отклањање  грешака  у  гарантном  року -  Испоручилац 
предмета лизинга се  обавезује  да  у  тренутку примопредаје   предмета јавне набавке преда 
наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  која  ће  бити  са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета  уговора  у  гарантном  року.  Рок  важења  банкарске  гаранције је  5  дана  дужи  од 
гарантног рока који је одређен за исправан рад.

По  извршењу  уговорених  обавеза  Испоручиоцу  предмета  лизинга ће  банкарске 
гаранције бити враћене.

ВИША СИЛА

Члан 10.
Наступање  више  силе  ослобађа  од  одговорности  Уговорне  стране  за  кашњење  у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет 
четири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као 
виша сила.

УГОВАРАЊЕ ОСИГУРАЊА И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА

Члан 11.
Наручилац добара - Прималац лизинга се обавезује да најкасније до дрока за испоруку 

предмета лизинга закључи уговоре о његовом осигурању од ризика аутоодговорности и ризика 
пуног каско осигурања са укљученим ризиком крађе.

Копију полиса уговореним осигурањима Наручилац добара-прималац лизинга доставиће 
Даваоцу лизинга на дан примопредаје предмета лизинга.

Уколико  наступе  осигурани  случајеви   Наручилац  добара-прималац  лизинга  без 
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одлагања пријављује штету свом осигуравачу, у скалду са условима осигурања и истовремено 
копију пријаве доставља Даваоцу лизинга.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  евентуални  спорови  по  овом  Уговору  решавају 

споразумно,  а  у  случају  спора  уговарају  стварну  и  месну  надлежност  Привредног  суда  у 
Суботици. 

РАСКИД УГОВОРА
  

Члан 13.
У  случају  да  Добављач не  изврши  своје  уговорне  обавезе,  односно  ако  касни  са 

испоруком  возила или  ако  испоручено  возило не  одговара  понуди,  Наручилац  добра  – 
прималац  лизинга  има  право  да  једнострано  раскине  Уговор  и  да  захтева  накнаду  штете 
сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 14.
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране 

који је дат у писаном облику и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих Уговорних страна.
Уговорне стране сагласно констатују да су овим уговором дефинисале опште параметре 

међусобне  пословне  сарадње,  која  ће  се,  након  закључења  овог   Уговора,  реализовати 
закључењем посебног Уговора о испоруци између Даваоца лизинга и Испоручиоца  предмета 
лизинга на  који  ће  одобрење  дати  Наручилац  добра  -  прималац  лизинга,  као  и  посебног 
Уговора  о  финансијском  лизингу  између  Даваоца  лизинга  и  Наручиоца  добра  -  примаоца 
лизинга.

Наручилац  добра  -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  на  захтев Даваоца лизинга 
доставити сву документацију потребну за закључење Уговора о финансијском лизингу.

Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих се 

свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

Наручилац добра 
(Прималац лизинга) 

Давалац лизинга: Испоручилац предмета 
лизинга:

Весна Маркотић дипл. грађ. инж
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8. ОБРАСЦИ 
ПАРТИЈА БРОЈ 3 - НАБАВКА ФУРГОН ВОЗИЛА
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8.1. Образац понуде (образац 1)
Партија број 3 - Набавка фургон возила

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Набавка 
возила путем финансијког лизинга - Партија број 3- Набавка фургон возила ЈНМВ број 13/17.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико  
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,  
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

2)
Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

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

1) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у  заједничкој  понуди  од  места  
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Набавка возила путем финансијког  лизинга -  Партија број  3 - 
Набавка фургон возила - 1 (један) комад

1. Подаци о предмету лизинга
Произвођач:

Марка:

Тип:

Година 
производње:

2. Подаци о комерцијалним елементима понуде

2.1. Цена финансијског лизинга Износ (дин.)

Цена финансијског лизинга за  возила без ПДВ-а - 
критеријум за доделу уговора   :  
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга) 

Цена финансијског лизинга за  возила са ПДВ-ом:
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде који  
произилазе из финансијског лизинга)

Напомена: Приказани подаци о ценама морају бити идентични са приказаним подацима из  
Обрасца структуре цене. 

2.2 Услови, начин и рок плаћања 

Укупан број рата лизинг накнаде: 36

Услов, начин и рок плаћања Плаћање се врши  путем финансијског 
лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности 
предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета  јавне  набавке +  укупан 
износ  ПДВ  20%  на  нето  набавну вредност 
предмета јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања 
првог плаћања 
-  остали  трошкови  (трошак  обраде,  трошак 
извештаја  кредитног  бироа,  трошак  лизинг 
регистра)  који  настају  закључењем Уговора о 
финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац 
платити   у  тренутку  закључења  Уговора  о 
финансијском лизингу
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-  преостали  износ  Наручилац  плаћа  у  36 
месечних рата  у динарима

2.3. Место, рок испоруке предмета лизинга

Место испоруке:
Паркинг простор Наручиоца-Примаоца 
лизинга 

Рок испоруке:

(најдужи рок испоруке возила је 60  дана од 
дана потписа Уговора о јавној набавци) 

2.4. Гарантни рокови
Гаранција за нова возила
Напомена: минимум 2 године без обзира на  
пређену км.
Напомена: гарантни рок тече од извршене примопредаје предмета лизинга

2.5. Овлашћени сервис у гарантном року

Назив овлашћеног сервиса

Локација овлашћеног сервиса

Удаљеност сервиса од седишта Наручиоца
(највише 40 км од седишта Наручиоца)

Напомена: Обезбеђење овлашћеног сервиса и докази о начину обезбеђења сервиса  
дефинисани су као додатни услов за учешће у овом поступку јавне набавке

2.6. Рок важења понуде

Рок важења понуде

Напомена: Рок важења понуде не може бити  краћи од 40 дана од дана отварања понуда

Понуђач

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да  

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група  
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом  
оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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8.2. Образац структуре цене са упутством  како да се попуни (образац 2)
Партија број 3 - Набавка фургон возила

Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде

Број понуде

1. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Ред. 
бр.

Назив произвођача, земља 
порекла  и година производње

Марка и тип Јединична цена 
без ПДВ-а (дин.)

Коли-
чина

Укупна цена без 
ПДВ-а (дин.)

1 1

ПДВ :

Укупна цена са ПДВ-ом:

Упуство за попуњавање:
Понуђач је обавезан да искаже све податке - цене који су у Обрасцу цене предмета  

лизинга наведени, у супротном понуда биће оцењена као неприхватљива.
Испоручилац је дужан да калкулацијом понуђених цена обухвати: набавну вредност  

возила, царину, транспортне трошкове, осигурање од транспортних ризика и евентуално  
друге трошкове у вези са испоруком, као и своју зараду.  Понуђена цена истовремено је доказ  
Наручиоцу-Примаоцу лизинга да је понуђач предвидео све трошкове које ће имати у испоруци  
предмета лизинга односно и да се са њим може закључити Уговор о испоруци. 

2. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА:

Табела 1. - Јединичне цене без и са ПДВ-ом 

Опис Износ динара

Јединична  цена  финансијског  лизинга  (за 
једно возило) без ПДВ-а: 

Јединична  цена  финансијског  лизинга  (за 
једно возило) са ПДВ-ом: 
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Табела 2.  - ОБРАЧУН ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ (ЗА ЈЕДНО ВОЗИЛО)

Ред. 
бр.

О П И С Износ (дин.)

1. Нето набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а

2. ПДВ – 20%

3. Вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом (3 = 1 + 2 )

4. Номинална каматна стопа % фиксна

5. Ефективна каматна стопа % фиксна

6. Укупан износ камате за период трајања лизинга – 36 месеци

7. Учешће 25% од бруто набавне вредности предмета јавне  набавке
ред.број 1 х 10% + р.бр.2

8. Укупан износ ПДВ-а на камату

9. Трошкови обраде захтева без ПДВ-а

10. ПДВ на трошкове обраде захтева

11. Трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а

12. ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар финансијског лизинга

13. Трошкови кредитног бироа

14. ПДВ на трошкове кредитног бироа

15. Број рата  36

16. Износ месечне лизинг рате

17. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга без 
ПДВ-а  
р.б.1+р.бр.6+р.бр.9+р.бр.11+р.бр.13

18. Укупан ПДВ
р.б.2+р.бр.8+р.бр.10+р.бр.12+р.бр.14

19. Укупна вредност предмета лизинга путем финансијског лизинга са 
ПДВ-ом
19 = 17 + 18

Обавештење Даваоцу лизинга
Наручилац-Прималац  лизинга  обавештава  Даваоца  лизинга  да  ће  благовремено 

осигурати предмет лизинга код свог осигуравача од ризика аутоодговорности и ризика пуног 
каско осигурања са укљученим ризиком крађе и да ће копије полиса предати Даваоцу лизинга 
на дан испоруке. 

У случају наступања осигураног случаја  Наручилац-Прималац лизинга ће поступати  
на начин предвиђен у Моделу уговора.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА - Плаћање се врши  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата  у динарима

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.  

Датум
Потпис овлашћеног лица 

понуђача

МП

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

У табелу 1. уносе се подаци о понуђеној цени финансијског лизинга .  
У Табелу 2.  уносе се подаци о елементима обрачуна лизинг накнаде и преглед  трошкова који 
настају при закључењу Уговора о финансијском лизингу. 

Приликом утврђивања елемената за обрачун накнаде понуђач је дужан да води рачуна о 
набавној  вредности  предмета  лизинга  као  и  о  свим  својим  условима  неопходним  за 
реализацију уговора о лизингу.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ – ПОЈАШЊЕЊА

1. Прималац лизинга није креирао образац Плана отплате финансијског лизинга будући да је 
његова форма и обавезна садржина предвиђе Упутством за примену одлуке о минималним 
условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде 
и других трошкова који настају закључењем тог уговора („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2010). Понуђач 
-Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате. При изради Плана отплате 
Давалац лизинга је дужан да  води рачуна о понуђеној вредности предмета лизинга од стране 
његовог Испоручиоца као и о елементима обрачуна који произилазе из комерцијалне политике 
Даваоца лизинга односно његове заинтересованости да закључи Уговор у овом поступку јавне 
набавке.  План  отплате  се  израђује  за  возило и  достављају  се  уз  Уговоре   о  финансијском 
лизингу. 
2.  Прималац лизинга  не  захтева нити  је  креирао образац  информативне  понуде будући да 
спроводи  поступак  јавне  набавке  и   да  Конкурсна  документација  садржи  све  елементе 
прописане Одлуком о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и 
о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог Уговора.

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку  
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  
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оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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8.3. Образац трошкова припреме понуде (образац 3)
Партија број 3. -  Набавка фургон возила

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели:

ред. 
бр.

врста трошка износ трошка у РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:

• Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

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

• Достављање овог обрасца није обавезно.  
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8.4. Образац изјаве о независној понуди (образац 4)
Партија број 3. -  Набавка фургон возила

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 

поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 3 - 
Набавка фургон возила ЈНМВ бр.13/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,  

наручилац  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 понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује  
и оверава овлашћено лице понуђача 

Уколико  понуду  подноси  понуђач  са  подизвођачем,  образац  изјаве  за  понуђача  
потписује  и  оверава  овлашћено  лице  понуђача  а  за  подизвођача  потписује  и  оверава  
овлашћено  лице  подизвођача.  Образац  Изјаве  копирати  у  довољном  броју  примерака  за  
сваког подизвођача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  
овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача и  оверена  печатом.Образац  Изјаве  
копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.
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8.5. Образац изјаве понуђача  о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 5)

Партија број 3 - Набавка фургон возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као заступник понуђача,  дајем 
следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара -  Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 3 
-  Набавка фургон возила ЈНМВ бр.13/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2.Понуђач и његов  законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању  и  условима рада,  заштити  животне  средине  и  нема забрану  обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН);

5.Понуђач испуњава додатне услове:

5.1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности (период од 20.5.2017.год. 
до 20.11.2017.год.);

5.2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је  Испоручилац предмета лизинга овлашћени продавац понуђеног  возила,  
односно да је ауторизован од стране произвођача возила за ућешће у предметној 
Ј.Н.;

5.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
понуђач је обезбедио овлашћени сервис за возило које је предмет јавне набавке 
(на раздаљини од највише 40 км од седишта Наручиоца) на тај начин што га има у 
свом власништву или тако што је до рока за достављање понуда закључио уговор 
са овлашћеним сервисом да врши сервисирање понуђеног возила  у случају да му 
се додели уговор у овом поступку јавне набавке.

Место:_____________                                                                Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                 _____________________
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки  
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)  
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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8.6. Образац изјаве подизвођача  о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке -  чл. 75. зјн -  чл. 75. и 76. ЗЈН (образац 6)

Партија број 3. - Набавка фургон возила

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ________________________________________________  (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке добара - Набавка возила путем финансијског лизинга - Партија број 3 
-  Набавка фургон возила ЈНМВ бр.13/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  нису осуђивани за  кривична  дела  против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

• Подизвођач је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

• Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада,  заштити животне средине  и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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8. 7. МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија број 3 - Набавка фургон возила

Напомена   Приложени  модел  уговора  је  саставни  део  Конкурсне  документације  и  он  
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде  
додељен уговор о јавној набавци. 

Модел уговора о јавној набавци је основ за закључивање посебних Уговора о испоруци и  
финансијском лизингу.

Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део понуде, доставља 
се уз понуду).
-у  случају  подношења  понуде  групе  понуђача  -  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе  
понуђача, односно сви подизвођачи.
*осенчена поља попуњава понуђач

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА БР.13/17

ПАРТИЈА БРОЈ 3. Набавка фургон возила
        
закључен дана ______________  (попуњава наручилац) 2017.године, у Хоргошу између:

1. POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22,  Хоргош (у даљем 
тексту: Наручилац-Прималац лизинга), које заступа директор Весна Маркотић дипл. грађ. инг., 
и учесника у заједничкој понуди који наступају као:

2. Давалац лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

3. Испоручилац предмета лизинга:
_________________________________________________________________________________(
Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _______________________, ул._____________________________________ бр.________.

које заступа ______________________________________________________ (навести функцију  
и име и презиме)

На  основу  Споразума  о  извршењу  јавне  набавке  број:__________________ од 
_____________ 2017.године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_______________________________ 

  (навести име и презиме)
директор__________________________________________________________________________ 

(навести скраћено пословно име из АПР)
из  _________________,  ул.  ___________________________ бр.  ______ који  је  овлашћен  да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
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Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу-
Примаоцу лизинга за извршење преузетих обавеза.

Подаци о Наручиоцу:

ПИБ: 100787707

Матични број: 8025355

Број рачуна и назив банке: 160-9545-56 Banca Intesa АД Београд

Телефон: 024/792-050

Факс: 024/792-348

E-mail: javne.nabavke@vodaho.rs

Подаци о Даваоцу лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Подаци о Испоручиоцу предмета лизинга:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна и назив банке:

Телефон:

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.13/17  стр.88/104



Факс:

E-mail:

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 

________________________________________________________________________________
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                 (навести пословно име подизвођача)
из __________________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од 
укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

Добављач је  део  набавке  која  је  предмет  овог  уговора   и  то 
________________________________________________________________________________  
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу  _____________________________________________________________ 
                                                                (навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% 
од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара  Добављач, 
као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у овом члану.

 
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да  је  Наручилац  добра-прималац  лизинга  дана  9.11.2017. године,  под  бројем  16-0001/JН 
донео  Одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  добара  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности  –  НАБАВКА  ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА  -  Партија број  3 -  НАБАВКА 
ФУРГОН ВОЗИЛА;
- да је Наручилац добра- прималац лизинга, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС''  бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке  добра у у 
поступку јавне набавке мале вредности;
-   да  је  Понуђач на  основу  позива  за  достављање  понуда  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности, објављеном на Порталу јавних набавки, дана ___________.године доставио понуду 
заведену под бројем____________  , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 
део.
-  да понуда  Понуђача у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
- да је Наручилац добра- прималац лизинга на основу члана 108. Закона о јавним набавкама 
донео Одлуку о додели уговора бр.  ______, од ________, којом је изабрао понуду  Понуђача 
као најповољнију понуду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог Уговора је испорука  возила путем финансијског лизинга, у свему према 

конкурсној документацији и понуди Понуђача који су саставни део овог уговора.
Ново  возило које  је  предмет  овог  Уговора  је  марке  _________________________ 

модел/тип  __________________________,  година  производње  _______,  број  мотора 
__________________,  број  шасије  _________________________,  снага  мотора  __________, 
запремина мотора _______________, маса празног возила _________________, облик и намена 
каросерије ___________________ .

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Члан 3. 
Субјекти овог уговора су: Прималац предмета лизинга, Испоручилац предмета лизинга 

и Давалац лизинга. 
Испоручилац  предмета  лизинга,  преноси  на  Даваоца  лизинга  право  својине  над 

предметним возилима, ради његове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење. 
Давалац  лизинга,  као  власник  добра  из  члана  2.  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. 

Испоручилац  предмета  лизинга,  доставља  предмете  лизинга  Примаоцу  предмета 
лизинга ради коришћења. 

ЦЕНА

Члан 4.
Набавна вредност предмета јавне набавке из члана 2. овог Уговора је утврђена понудом 

Понуђача дел.   бр. _______ од __________ године и  износи ___________________динара без 
ПДВ-а,  висина  износа  ПДВ-а  је  ___________________динара,  што  укупно  износи 
___________________динара.

Укупна   вредност  возила  путем  финансијског  лизинга   износи  __________________ 
динара без  ПДВ-а,  висина износа ПДВ-а  је  ___________________динара,  што укупно износи 
___________________динара.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

                                                                      Члан 5.
Наручилац  добра -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  плаћање  по  овом  уговору 

извршити  путем финансијског лизинга:
-  учешће  25%  од  бруто  набавне  вредности  предмета  јавне  набавке  (10%  нето  набавне 
вредности предмета јавне набавке + укупан износ ПДВ 20% на нето набавну вредност предмета 
јавне набавке)
- ПДВ на камату се плаћа приликом плаћања првог плаћања 
- остали трошкови (трошак обраде, трошак извештаја кредитног бироа, трошак лизинг регистра) 
који  настају  закључењем  Уговора  о  финансијском  лизингу,  које  ће  наручилац  платити   у 
тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу
- преостали износ Наручилац плаћа у 36 месечних рата у динарима

Уплату  учешћа и  осталих  трошкова  из  става  1.  овог  члана  који  настају  закључењем 
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Уговора  о  финансијском  лизингу (најкасније  на  дан  испоруке  возила),  Наручилац  добра - 
прималац лизинга ће извршити на дан потписивања Уговора о финансијском лизингу.

Уговор о финансијском лизингу, Наручилац добра - прималац лизинга и давалац лизинга, 
закључиће  под  условима  и  елементима  које  је  Добављач доставио  у  понуди  дел. 
број_______од _______ године.

Наручилац добра - прималац лизинга не може захтевати  од Даваоца лизинга да мења 
комерцијалне и финансијске елементе Уговора о лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди.

Плаћањем последње рате лизинг накнаде предмет лизинга односно возило прелази у 
трајно власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

Давалац  лизинга се  обавезује  да  након  плаћања  последње  рате  лизинг  накнаде, 
пренесе предмет лизинга односно возило у власништво Наручиоца добра- примаоца лизинга.

РОК, НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Рок испоруке  возила је  максимално до  60  дана  од дана закључења Уговора о јавној 

набавци.
Возило се  испоручује   у  седишту  Наручиоца  добра-  примаоца  лизинга,  уз  присуство 

представника  Испоручиоца  предмета лизинга, Даваоца лизинга  и Наручиоца добра-примаоца 
лизинга о чему ће одмах бити сачињен записник о примопредаји, који ће потписати  сва три 
представника.

КВАЛИТЕТ ВОЗИЛА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ДОБАВЉАЧА

Члан 7.
Испоручилац предмета лизинга се обавезује да Наручиоцу добра - примаоцу лизинга, 

испоручи возило одговарајућег квалитета, у сагласности  са спецификацијама из понуде.
Наручилац добра-прималац лизинга има право на рекламацију испорученог  возила у 

року од 8 дана од дана испоруке, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену 
ману. 

У случају рекламације, наручилац добра - прималац лизинга, обавештава Испоручиоца 
предмета лизинга који је дужан да упути  овлашћено лице за решавање рекламација које ће на 
лицу места утврдити чињенично стање и о томе заједно са наручиоцем сачинити записник .

Испоручилац предмета лизинга је дужан да примедбе по рекламацији отклони у року од 
15 дана од дана сачињавања записника.

У случају да Испоручилац предмета лизинга не отклони недостатке испорученог возила у 
наведеном року, сматраће се да испоручено возило не одговара понуди, те Наручилац добра - 
прималац лизинга има право да уновчи гаранцију за добро извршење посла и једнострано 
раскине  Уговор у складу са чланом 13. Модела уговора о јавној набавци.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.
       Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу, који је Испоручилац 
предмета лизинга обавезан предати Наручиоцу добра - примаоцу лизинга приликом испоруке 
возила заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока за 
возило износи ___ године без обзира на пређену км рачунајући од дана преузимања возила, у 
складу са условима из гарантног рока датог у понуди број _________ од __.__.2017. године.

У току трајања гарантног рока Испоручилац добра се обавезује да све кварове који  су 
предвиђени  гаранцијом, поправи без накнаде у року од 45 дана.

У случају да Испоручилац добра не поправи све кварове који се појаве, без накнаде, у  
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року од 45 дана и под условима предвиђеним  гаранцијом, наручилац добра-прималац лизинга 
ће уновчити банкарску гаранцију издату за отклањање грешака у гарантном року.

Редовно одржавање у гарантном року ће се вршити у временским интервалима како је 
предвиђено сервисном књижицом. Редовно одржавање у гарантном року ће се наплаћивати по 
ценама из званичног ценовника Испоручиоца добра.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.
Банкарска гаранција за добро извршење посла -  Испоручилац предмета лизинга се 

обавезује  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  уговора,  преда  наручиоцу  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од понуђеног 
рока  за  испоруку  возила.  Ако  се  за  време  трајања уговора  промене  рокови  за  извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Потписом  уговора  Испоручилац  предмета  лизинга даје  своју  безусловну  сагласност 
Наручиоцу да може реализовати банкарску гаранцију у случају да не изврши своју обавезу из 
Уговора.

Банкарска гаранција за  отклањање  грешака  у  гарантном  року -  Испоручилац 
предмета лизинга се  обавезује  да  у  тренутку примопредаје   предмета јавне набавке преда 
наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  која  ће  бити  са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета  уговора  у  гарантном  року.  Рок  важења  банкарске  гаранције је  5  дана  дужи  од 
гарантног рока који је одређен за исправан рад.

По  извршењу  уговорених  обавеза  Испоручиоцу  предмета  лизинга ће  банкарске 
гаранције бити враћене.

ВИША СИЛА

Члан 10.
Наступање  више  силе  ослобађа  од  одговорности  Уговорне  стране  за  кашњење  у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет 
четири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као 
виша сила.

УГОВАРАЊЕ ОСИГУРАЊА И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА

Члан 11.
Наручилац добара - Прималац лизинга се обавезује да најкасније до дрока за испоруку 

предмета лизинга закључи уговоре о његовом осигурању од ризика аутоодговорности и ризика 
пуног каско осигурања са укљученим ризиком крађе.

Копију полиса уговореним осигурањима Наручилац добара-прималац лизинга доставиће 
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Даваоцу лизинга на дан примопредаје предмета лизинга.
Уколико  наступе  осигурани  случајеви   Наручилац  добара-прималац  лизинга  без 

одлагања пријављује штету свом осигуравачу, у скалду са условима осигурања и истовремено 
копију пријаве доставља Даваоцу лизинга.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  евентуални  спорови  по  овом  Уговору  решавају 

споразумно,  а  у  случају  спора  уговарају  стварну  и  месну  надлежност  Привредног  суда  у 
Суботици. 

РАСКИД УГОВОРА
  

Члан 13.
У  случају  да  Добављач не  изврши  своје  уговорне  обавезе,  односно  ако  касни  са 

испоруком  возила или  ако  испоручено  возило не  одговара  понуди,  Наручилац  добра  – 
прималац  лизинга  има  право  да  једнострано  раскине  Уговор  и  да  захтева  накнаду  штете 
сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 14.
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране 

који је дат у писаном облику и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих Уговорних страна.
Уговорне стране сагласно констатују да су овим уговором дефинисале опште параметре 

међусобне  пословне  сарадње,  која  ће  се,  након  закључења  овог   Уговора,  реализовати 
закључењем посебног Уговора о испоруци између Даваоца лизинга и Испоручиоца  предмета 
лизинга на  који  ће  одобрење  дати  Наручилац  добра  -  прималац  лизинга,  као  и  посебног 
Уговора  о  финансијском  лизингу  између  Даваоца  лизинга  и  Наручиоца  добра  -  примаоца 
лизинга.

Наручилац  добра  -  прималац  лизинга  се  обавезује  да  ће  на  захтев Даваоца лизинга 
доставити сву документацију потребну за закључење Уговора о финансијском лизингу.

Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих се 

свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

Наручилац добра 
(Прималац лизинга) 

Давалац лизинга: Испоручилац предмета 
лизинга:

Весна Маркотић дипл. грађ. инж
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9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Примаоца 
лизинга у  погледу садржине понуде,  као и услове под којима се спроводи поступак доделе 
уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 
поступку  јавне  набавке,  а  понуду  у  целини  припрема  и  доставља  у  складу  са  конкурсном 
документацијом, у супротном, понуда се одбија.

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа 
на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 
овлашћеног судског тумача.

Поступак се води на српском језику.

2. Начин подношења понуде

а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  или  на  кутији  је  потребно 

назначити да се  ради о групи понуђача и навести називе и адерсе свих учесника у заједничкој  
понуди.

Понуду доставити на адресу:  POTISKI  VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 
24410 Хоргош,  Железника 22,  са назнаком:  "Не отварати - понуда за ЈНМВ бр.  13/17 Партија 
____".

НАПОМЕНА: на остављеним цртама уписати број партије за коју се подноси понуда!

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  Наручиоца  до 
29  .11.  201  7  . године  до   14  :  45   часова  .  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда 
налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац  није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се 
неблаговременом.

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или 
путем поште,  на  обрасцу из  Конкурсне  документације  и  мора бити  јасна и  недвосмислена, 
читко  попуњена–откуцана  или  написана  необрисивим  мастилом,  и  оверена  печатом  и 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

Обавезна садржина понуде је:
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

ред. 
бр.

опис

1 Образац понуде (Образац 1)

2 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 
(само  ако  је  понуђач  имао  трошкове  наведене  у  обрасцу  и  ако  тражи  њихову  
надокнаду)

4 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

6 Модел уговора

7 Решење Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца 
лизинга)

8 Попуњен  модел  уговора  о  финансијском  лизингу,  модел  уговора  о  испоруци  и  план 
отплате лизинг рата - потписан и оверен од сране овлашћеног лица даваоца лизинга

9 Каталог за понуђено возило са техничким карактеристикама понуђеног возила и назив, 
седиште и контакт податке овлашћених сервисера – на српском језику

10 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, 
копија картона депонованих потписа)

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

ред. 
бр.

опис

1 Образац понуде (Образац 1)

2 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 
(само  ако  је  понуђач  имао  трошкове  наведене  у  обрасцу  и  ако  тражи  њихову  
надокнаду)

4 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

6 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. (Образац 6)

7 Модел уговора

8 Решење НБС за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга)

9 Попуњен  модел  уговора  о  финансијском  лизингу,  модел  уговора  о  испоруци  и  план 
отплате лизинг рата - потписан и оверен од сране овлашћеног лица даваоца лизинга

10 Каталог за понуђено возило са техничким карактеристикама понуђеног возила и назив, 
седиште и контакт податке овлашћених сервисера – на српском језику
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11 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, 
копија картона депонованих потписа)

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
ДОСТАВЉА СЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ред. 
бр.

опис

1 Образац понуде (Образац 1)

2 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

3 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

4 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 
(само  ако  је  понуђач  имао  трошкове  наведене  у  обрасцу  и  ако  тражи  њихову  
надокнаду)

5 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
(овај  образац мора  да  се  поднесе  за  сваког  члана понуђача  понаособ,  укључујући  и  
овлашћеног представника групе понуђача - носиоца посла
сваки  понуђач  из  групе  понуђача  укључујући  и  овлашћеног  представника  групе  
понуђача - носиоца посла попуњава, потписује и печатом оверава овај образац)

6 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

7 Модел уговора

8 Решење НБС за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга)

9 Попуњен  модел  уговора  о  финансијском  лизингу,  модел  уговора  о  испоруци  и  план 
отплате лизинг рата - потписан и оверен од сране овлашћеног лица даваоца лизинга

10 Каталог за понуђено возило са техничким каратктеристикама понуђеног возила и назив, 
седиште и контакт податке овлашћених сервисера – на српском језику

11 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, 
копија картона депонованих потписа)

б) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 
Понуда  се  сачињава  тако  што  понуђач  уписује  тражене  податке  у  обрасце  који  су 

саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за 
заступање.

Исправка грешака у  попуњавању обрасца понуде и  других  приложених  образаца и 
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и 
оверава печатом све обрасце из табеле 1.

АКО  ПОНУЂАЧ  ПОДНОСИ  ПОНУДУ  СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ  овалшћено  лице  понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може 
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће  потписивати  и  печатом   оверавати  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији,  изузев 
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образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 
Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 

3. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у ТРИ партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,  

не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије.

4.  Понуда са варијантама

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде 
није дозвољена.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: POTISKI VODOVODI-TISZA 
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 24410 Хоргош, Железника 22,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка возила путем финансијског лизинга, ЈНМВ 
бр.13/17 - Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара –   Набавка возила путем финансијског лизинга, ЈНМВ 
бр.13/17 - Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Набавка возила путем финансијског лизинга, ЈНМВ 
бр.13/17 - Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  добара –   Набавка  возила  путем  финансијског 
лизинга, ЈНМВ бр.13/17 - Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ”.

НАПОМЕНА: на остављеним цртама уписати број партије за коју се подноси понуда!

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача,  на  коверти је  потребно назначити да се  ради о  групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да  ли  подноси  понуду  самостално,  или  као  заједничку  понуду,  или  подноси  понуду  са 
подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде 
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су 
наведени  у  конкурсној документацији,  у  складу  са  упутством  како  се  доказује  испуњеност 
услова.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је  дужан да наручиоцу,  на његов захтев,  омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико  понуду  подноси група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о: 

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу  4 конкурсне  документације,  у  складу  са  упутством  како  се  доказује  испуњеност 
услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 

заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.  Начин  и  услови  плаћања,  гарантни  рок,  као  и  друге  околности  од  којих  зависи 
прихватљивост понуде
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Захтеви у  погледу начина,  рока и  услова плаћања -  Прималац лизинга  ће  предмет лизинга 
плаћати путем финансијског лизинга на 36 лизинг рата у складу са прихваћеним Обрачуном 
лизинг накнаде и прихваћеним Обрачуном других трошкова који настану закључењем Уговора 
о финансијском лизингу као и прихваћеним Планом отплате који му се достави уз понуду. 

Захтеви  Примаоца  лизинга  у  погледу  услова  плаћања-  Прималац  лизинга  обавештава 
понуђаче ће започети плаћање по испоруци предмета лизинга а у свему према Плану отплате 
који му достави Давалац лизинга. Опис услова плаћања одређен је Моделом уговора. 

Обавештење  понуђачима  -  Прималац  лизинга  задржава  право  да  изврши  исплату  укупне 
лизинг накнаде пре истека рока од 36  месеци.Сагласност са могућношћу превремене отплате 
понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке. 

Рок и место испоруке предмета лизинга и документација при испоруци - Захтеви Примаоца 
лизинга у погледу рока, места и документације при испоруци предмета лизинга дефинисани су 
у Техничком опису.  Податак о року и месту испоруке понуђачи наводе у Обрасцу понуде, а за  
достављање обавезне документације при испоруци дају Изјаву. 

Гарантни рокови  - Захтеви Примаоца лизинга у погледу гарантних рокова за техничке целине 
испорученог  возила дефинисани су у  Техничком опису.  Понуђене гарантне рокове понуђачи 
наводе у Обрасцу понуде.

Овлашћени  сервис-и: Обезбеђење,  начин  обезбеђивања  сервиса  и  докази  наведени  су  у 
Техничком опису и истовремено су додатни услов. Подаци о овлашћеном сервису понуђачи 
наводе у Обрасцу понуде, а  уз понуду достављају доказе о његовом обезбеђењу.

Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од 
дана отварања понудe. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

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.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена  треба да  буде исказана  у  динарима,  са  и  без  обрачунатог  пореза  на  додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке.

Све вредности морају бити исказане у  динарима (вредност возила,  лизинг накнадa и 
други трошкови који настају закључењем Уговора о финансијском лизингу).

У  укупну вредност  понуде морају  бити  урачунати  сви  трошкови (царина  и  сви  други 
трошкови  који  су  везани  за  реализацију  уговорене  обавезе)  и  они  се  не  могу  посебно 
исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.

Укупна  вредност  понуде  укључује  и  лизинг  накнаду  и  друге  трошкове  који  настају 
закључењем Уговора о финансијском лизингу.

Промена  вредности  уговорене  каматне  стопе,  односно  промена  висине  лизинг 
накнаде, за време важења уговора није дозвољена. 

Цена мора бити фиксна током целог периода важења Уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
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чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а,  

сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.

11.  Подаци  о  врсти,  садржини,  начину  подношења,  висини  и  роковима  обезбеђења 
финансијског испуњења обавеза понуђача

1. Понуђач је дужан да у понуди достави: 
1.1. средство обезбеђења за озбиљност понуде (ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ)

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 насловљеним на  Наручиоца,  са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде 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 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,  опозове или измени своју 

понуду; 
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,  одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: 
У  случају да понуђач подноси понуду за више партија,  уз  понуду може да приложи  

једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и  
меницу за сваку партију посебно.

2. Изабрани понуђач је дужан да достави:

2.1. Средство обезбеђења за добро извршења посла (НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ)

Банкарска гаранција за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 
року од  7 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а,  са  роком  важности  који  је  30  (тридесет)  дана дужи од  понуђеног  рока за  испоруку 
возила.  

Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе 
на  први  позив,  а  банка  која  исте  издаје  мора  имати  КРЕДИТНИ  РЕЈТИНГ  КОМЕ  ОДГОВАРА 
НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује 
рејтинг  агенција  која  се  налази  на  листи  подобних  агенција  за  рејтинг  коју  је  у  складу  са 
прописима објавила Народна банка Србије  или подобна рејтинг  агенција  која  са налази  на 
листи  регистрованих  и  сертификованих  рејтинг  агенција  коју  је  објавило Европоско тело за 
хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи 
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понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а 
банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца.

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  у  случају  да  понуђач  не  буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Потписом  уговора  Добављач  даје  своју  безусловну  сагласност  Наручиоцу  да  може 
реализовати банкарску гаранцију у случају да не изврши своју обавезу из Уговора.

Наручилац ће добијену гаранцију вратити Добављачу,  на његов писмени захтев,  када 
утврди да су услуге извршене у свему према одредбама уговора.

2.2.  Средство  обезбеђења  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року (НЕ  ПОДНОСИ  СЕ  УЗ 
ПОНУДУ)

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 
обавезује  да  у  тенутку  примопредаје   предмета  јавне  набавке  преда  наручиоцу  банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. 

Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе 
на  први  позив,  а  банка  која  исте  издаје  мора  имати  КРЕДИТНИ  РЕЈТИНГ  КОМЕ  ОДГОВАРА 
НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује 
рејтинг  агенција  која  се  налази  на  листи  подобних  агенција  за  рејтинг  коју  је  у  складу  са 
прописима објавила Народна банка Србије  или подобна рејтинг  агенција  која  са налази  на 
листи  регистрованих  и  сертификованих  рејтинг  агенција  коју  је  објавило Европоско тело за 
хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи 
понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а 
банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Рок важења банкарске гаранције је 
5 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад.

12.  Заштита  поверљивости података које  наручилац ставља понуђачима на  располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  инфорамције  које  Наручилац  ставља  на 
располагање.

13.  Начин  преузимања  техничке  документације  и  планова,  односно  појединих  њених 
делова

/

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  тражити  од  Наручиоца  додатне 
информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  при  чему  може  да  укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној  документацији 
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најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са 
обавезном  назнаком  “Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  
припремањем понуде за јавну набавку добара - ЈНМВ 13/17 Партија број ___” (Напомена: на 
остављеним  цртама  уписати  број  партије  за  коју  се  подноси  понуда!)  може  се  упутити 
наручиоцу: писаним путем, односно путем поште, путем електронске поште  или непосредно 
преко писарнице на адресу наручиоца (POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 
24410 Хоргош, Железничка бр.22.)
-писарница се налази у згради POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ,  24410 
Хоргош,  Железничка бр.22. Радно време писарнице за непосредан пријем докумената је од  7 
до 15 часова, радним даном.
-није прихватљиво непосредсно достављање докумената на друго место осим Писарнице, или
путем електронске поште, на e-mail: javne  .  nabavke  @  vodaho  .  rs  .   
-електронска пошта се  прима од 7  до 15 часова, радним даном. Електронска пошта која је 
приспела на  mail server у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног 
радног дана.
-није прихватљиво слање елетроснке поште на друге е-mail  адресе осим горе наведене, или 
путем факса, на број 024/792-348.
-факс је расположив за пријем од 7 до 15 часова, радним даном. Факс који је приспео у другом 
временском периоду биће заведен наредног радног дана.
-није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор  објави на  
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде 
телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – 
Комуникација  се  у  поступку  јавне  набавке  и  у  вези  са  обављањем послова  јавних  набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

15.  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда  и  контрола  код  понуђача 
односно његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

16. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним упутством о 
садржини потпуног захтева 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља 
Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  (у  даљем  тексту: 
Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail:  javne.nabavke@vodaho.rs, факсом на број  024/792-348 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно 
објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  на  Порталу  јавних  набавки и  на  својој  интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока  за  подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  претходног  става,  сматраће  се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били или  могли  бити  познати  разлози за  његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог  подносиоца захтева,  у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.

Валидан  доказ  о  извршеној  уплати  таксе,  у  складу  са  Упутством  о  уплати  таксе  за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног  од  стране  Министарства  финансија  –  Управе  за  трезор  и  на  тај  начин  
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

  (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси  

захтев за заштиту права; 
(7)  сврха:  ЗЗП;  POTISKI  VODOVODI-TISZA  MENTI  VIZMUVEK  DOO  HORGOŠ;  ЈНМВ 
бр.13/17 Парт. бр. __.

   (8) корисник: буџет Републике Србије; 
   (9)  назив уплатиоца,  односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је  

извршена уплата таксе; 
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или 

3.  Потврда издата од стране Републике Србије,  Министарства финансија,  Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,  корисници  средстава  организација  за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код  Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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