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18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а

Тел.: 018/518-500; Факс: 018/4533-315
www.jugoistok.com

Бр.10291/7 
   Датум, 21.10.2013. године. 
 

 
 

 
                                  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(ЈН бр. 15/13) 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
- набавка добара: лизинг путничких аутомобила  (34110000 – путнички 

аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 20.11.2013. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 20.11.2013. године, у 12,15 часова. 
 

 
 
 
 
 

Ниш, 
октобар, 2013. године 

 
 

Број регистрације: 61627590096; ПИБ: 104196932; Рачун: 105-785-02 Аик банка 
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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Привредно друштво за дистрибуцију  
електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а 
Интернет страница: www.jugoistok.com  

 
На основу члана 55., 57., и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС” 

број 124/12) 
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о.Ниш 

објављује  
ПОЗИВ 

за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку 
 

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: - лизинг путничких аутомобила  (34110000 – путнички 

аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга). 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку 
предвиђене Законом о јавним набавкама (чл.75.) и додатне услове  (чл. 76.) предвиђене 
у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа 
из члана 77. став 1. ЗЈН,  у складу са Конкурсном документацијом. 
Како се предметна добра набављају путем финансијског лизинга, понуду у предметном 
поступку могу поднети само групе понуђача у које ће као чланови бити укључени 
давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга. 
Понуђачи из претходног става, односно давалац лизинга и испоручилац предмета 
лизинга (у даљем тексту: понуђач) достављају Наручиоцу заједничку понуду. 
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном 
документацијом. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Прталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца www.jugoistok.com . 
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања 
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Прталу за јавне набавке из претходног става. 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу 
тражити писаним путем, најкасније пет дана пре истека рока за појашњење понуде тако 
што ће захтев за доданим информацијама и појашњењем доставити на број факса 
018/518-544 или на адресу наручиоца Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18 000 Ниш, са 
назнаком "За набавку број ЈН15/13", као и електронским путем на e-mail 
jugoistok/nabavke@jugoistok.com  са истом назнаком. 
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у 
вези са припремањем понуде, послати одговор у року од три дана од пријема захтева у 
писаном облику, и исти одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, ради увида осталих заинтересованих лица у послати одговор. 
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Понуда се доставља на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на 
начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, 
непосредно или путем поште са назнаком: 
ЕПС ПД „ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.  Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а  - 18000 Ниш“ 

са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН БР. 15/13'', 
на супротној страни коверте навести пун назив, адресу и телефон 
понуђача,а како је већ наведено у позиву за ову јавну набавку. 

 
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт 
телефон или e-mail адресу). 
Рок за подношење понуда је 20.11.2013. године, до 12,00 часова у писарници 
наручиоца. 
Јавно отварање понуда извршиће се 20.11.2013. године, у 12,15 часова у просторијама   
Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш, 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18 000 Ниш. 
Представник понуђача који ће присуствивати поступку отварања понуда и активно 
учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писмено 
пуномоћје/овлашћење.  
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење  за 
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на 
поступак отварања, оверавање приспелих понуда, потписивање и преузимање 
Записника по завршеном отварању, итд…) мора бити оверено печатом и потписом од 
стране овлшћеног лица понуђача. 
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, 
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у 
поступку отварања. 
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 
као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, 
возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија 
ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу података на сајту Агенције за 
привредне регистре. 
 
Предвиђени период за доношење одлике Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. 
Рок важења понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење : 018/518- 544 и тел.факс: 018/518- 544. 
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 Адреса наручиоца: Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а. 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com  

Порески идентификациони број: 104196932 
Матични број: 20114142 
Шифра делатности: 40106 

 
2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: - лизинг путничких аутомобила  (34110000 – 

путнички аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга). 
 
3. Предметна јавна набавка обликована је по партијама и то: 

 
1. Партија 1- камион са товарним сандуком и цирадом 
2. Партија 2 - камион - шасија за надградњу хидрауличном подизном 

платформом за рад на висини 
3. Партија 3 - хидрауличне дизалице 
4. Партија 4 - техничка спецификација путничког возила D сегмента 
5. Партија 5 - техничка спецификација путничког возила B сегмента 
6. Партија 6- техничке карактеристике теренског теретног возила са погоном на 

сва четири точка (4x4) и товарним сандуком 
7. Партија 7 - техничке карактеристике путничког возила високе класе 

(премиум сегмент) са погоном на 4 точка. 
 

       За сваку партију закључиће се посебан уговор. 
       Понуђач може да поднесе понуду за једну или за све партије. 
       Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију. 

 
 
4.Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци. 
5. Контакт: Служба набавки и ускладиштења, тел: 018/518-544, e-mail: 
jugoistok/nabavke@jugoistok.com 
 
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези 
са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем. 
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III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: - лизинг путничких аутомобила  (34110000 – путнички 
аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга). 

 
 

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(техничка спецификација) 

 
1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: - лизинг путничких аутомобила  (34110000 – путнички 

аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга), обликована по партијама и 
то: 

 
1. Партија 1- камион са товарним сандуком и цирадом 
2. Партија 2 - камион - шасија за надградњу хидрауличном подизном 

платформом за рад на висини 
3. Партија 3 - хидрауличне дизалице 
4. Партија 4 - путничког возила D сегмента 
5. Партија 5 - путничког возила B сегмента 
6. Партија 6- теренског теретног возила са погоном на сва четири точка (4x4) и 

товарним сандуком 
7. Партија 7 - путничког возила високе класе (премиум сегмент) са погоном на 

4 точка 
 
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике 
Србије, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја. 

 
• Сва предметна добра  морају бити идентична - исте марке и истог типа, сходно 

партији којој припадају. 
• Понуђач мора да понуди потпуно нова предметна добра, произведена 

2013.године. Под термином "нова возила/ново предметно добро"  подразумева 
се не коришћено возило / предметно добро са целокупном новом конструкцијом и 
уграђеним потпуно новим агрегатима, склоповима, подсклоповима, деловима и 
другим уградбеним ставкама, произведен најраније 2013. године и који се након 
испоруке први пут региструје. 

• За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила/предметних добра са 
законима, правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у 
потпуности одговара испоручилац возила 

• У овом Техничком опису наводе се само карактеристике возила које су од 
примарне важности за наручиоца. 

• Сви материјали од којих је израђено возило не смеју ни на који начин 
здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилом (путници, 
возачи, случајни пролазници - пешаци) 

• У случају пожара на возилима не смеју да настану отровни и агресивни гасови 
као продукт сагоревања  
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         2. Назив добра,  захтеване количине и техничке карактеристике: 
 
 

Добра која су предмет ове јавне набавке, разврстана по партијама, морају бити 
следећих карактеристика и то: 

 
 

 ПАРТИЈА 1 
2.1. камион са товарним сандуком и цирадом  

( количина: 6 комада ) 
 

 
Тип возила камион са товарним сандуком и цирадом  

Димензије  
Међуосовинско растојање    3650-3850 mm 
Укупна дужина возила           6450-6650 mm 
Задњи препуст                       1600-1800 mm 

Маса 

Бруто маса возила max.        3500-kg 
Носивост предње ососвине               1800- 2000 kg 
Носивост задње осовине                  2500- 2700 kg 
Корисна носивост                              1300- 1500 kg 

Мотор 

Радна запремина                            2200- 2300 cm3 
Снага                                               75- 85 kW 
Обртни момент                                 250- 290 Nm 
Минимална норма издувних гасова EURO 5 

Мењач 6- степени мануелни мењач 

Ослањање Механичко на обе осовине, напред са торзионом 
опругом 

Шасија "C" профил, минималне дебљине 4 mm 
Точкови Напред једноструки, назад дупли 

Кочнице 
Дискови на сва четири точка, ABS+ASR+ESP+HILL 
Holder (помоћ на узбрдици) 

Кабина 
Полуизбачена кабина са два реда седишта 
(1+2+4), сва седишта опремљена наслонима за 
главу и сигурносним појасевима 

Остала опрема 

ЛЕД дневна светла 
Светла за маглу позади 
Дигитални тахограф 
Спољашњи ретровизори електропомични и са 
грејачима 
Електрично отварање прозора на возачевом и 
сувозачевом седишту 
Припрема за куку 

 
 
 

Товарни сандук  

Товарни сандук са страницама од 
елоксираног алуминијума висине 400 
mm на возилу са продуженом кабином 
(6+1) и међуосовинским растојањем 
3650-3850 mm  
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Димензије 
дужина 3.000- 3.500 mm 
ширина 2.000- 2.200 mm 
висина страница min. 400 mm 

странице  од елоксираног алуминијума 
подшасија  израђена од челичних профила 
под  од водоотпорне блажујке дебљине min.18 

mm 
бочне странице  Једноделне 
отварање бочних и задње 
странице  

према доле 

фиксна предња страница  висине min.400 mm 

Остала опрема 

алкице за причвршћивање терета 
цирада једнобојна у боји по жељи купца 
алке за  сајлу и  сајла 
утоварна висина са намонтираним 
арњевима минимум 1700mm 
пескарење челичних делова и двоструко 
бојење у боји према жељи купца 
бочна заштита од подлетања 
блатобрани на задњим точковима 

УСЛОВИ  
Понуђач је у обавези да 

достави приликом испоруке од 
овлашћених стручних установа 

следеће 

Атест о усаглашености возила 
са "Правилником о подели 
моторних и прикључних возила 
и техничким условима за возила 
у саобраћају на путевима". 
 

 
 
 
 

 
 ПАРТИЈА 2 

2.2.  камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне платформе за рад 
на висини  

( количина: 9 комада ) 
 

 Димензије 
        

Међуосовинско растојање 3650-3850 mm 

Укупна дужина возила   6500-6700 mm  
Предњи препуст            1350-1450 mm 

Маса 

Бруто маса возила max.    5000-5500 kg 
Носивост предње ососвине 1900-2000 kg 
Носивост задње осовине    3600-3800 kg           
Корисна носивост                2700-2900 kg               

Мотор 

Радна запремина      2850-3000 cm3                      
Снага                      105-115 kW 
Обртни момент    320-360 Nm                             
Минимална норма издувних гасова 
EURO 5 

Мењач 6- степени мануелни мењач 
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Ослањање Механичко на обе осовине, напред са 
торзионом опругом 

Шасија "C" профил, минималне дебљине 4 mm 
Точкови Напред једноструки, назад дупли 

Кочнице 
Дискови на сва четири точка, 
ABS+ASR+ESP+HILL Holder (помоћ на 
узбрдици) 

Кабина 

Полуизбачена кабина са два реда 
седишта (1+2+4), сва седишта 
опремљена наслонима за главу и 
сигурносним појасевима 

Остала опрема 

ЛЕД дневна светла 
Светла за маглу позади 
Дигитални тахограф 
Спољашњи ретровизори 
електропомични и са грејачима 
Електрично отварање прозора на 
возачевом и сувозачевом седишту 
Припрема за куку 

 
 

 
2.2.1Техничке карактеристике хидрауличне подизне платформе за рад на 

висини 
( количина: 9 комада ) 

 
Зглобна трокрака хидраулична 
платформа 

 

Могућност бесконачног окретања око 
своје осе 
 

 

Управљање платформом из корпе и са 
тла 
 

 

Стартовање и заустављање мотора из 
радне корпе 
 

 

Изолација целе платформе до 1.000 V 
 

 

Четири хидраулична стабилизатора 
(постављена под углом) са могућношћу 
појединачног управљања 
 

 

Помоћна пумпа за ручни погон за 
принудно спуштање 
 

 

Хидраулични погон преко извода снаге  
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из мењача 
 

Осигурање граничних положаја 
 

 

Степен заштите електроуређаја IP65  

Радна висина 14,5 – 15 m 
 

 

Носивост радне корпе платформе 200 kg 
 

 

Минимални бочни дохват 7 m  

Минимална дужина треће руке 1.800 mm 

 
 

Ширина платформе у возном стању 
максимално 2,1 m 

 
 

Висина платформе од горње ивице 
шасије возила у возном стању 
максимално 2,5 m 
 

 

Бочна заштита од подлетања 
 

 

Габаритна светла 
 

 

Радни фар у радној корпи 

 

 

Жуто ротационо светло на крову кабине  

 

 

УСЛОВИ  
Понуђач је у обавези да достави 

приликом испоруке од 
овлашћених стручних установа 

следеће 

 

Атест Заштите на раду за возило са 
платформом  

 

УСЛОВИ  
Понуђач је у обавези да достави 

приликом испоруке од 
овлашћених стручних установа 

следеће 

Атест о усаглашености возила са 
платформом са Правилником о подели 
моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима 
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ПАРТИЈА 3 
2.3.  хидрауличне дизалице ( количина: 2 комада ) 

 
 
 

 
Тип  хидраулична дизалица 
Подизни момент Од 140 kNm до 145 kNm 
Тежина на хидрауличном 
дохвату 

2,6 m – min. 5500 kg 

Тежина на максималном 
хидрауличном дохвату 

12,6 m – min. 1000 kg 

Један механички наставак   
Окретање min. 405°   
Окретни момент min. 21 kNm 
Хидраулично бочно извлачење 
предњих стабилизатора  

 

Црева за уље провучена кроз 
стуб дизалице 

  

Управљачки разводник на бази 
дизалице, руковање са нивоа 
тла са обе стране возила и са 
истим распоредом руковања 

  

 Лежајеви окретнице дизалице 
се купају у уљу 

 

Резервоар за уље са 
филтером 

 

Кука окретљива на врху 
положаја  носивости 8 тона 

 

УСЛОВИ 
Понуђач је у обавези 
да достави приликом 

испоруке од 
овлашћених стручних 
установа следеће: 

 

Атест возила са уграђеном дизалицом. 

 
 
Напомена: Дизалица ће се монтирати на постојећем возилу марке FAP 2023 B/38, 
4x4, са мотором Mercedes OM 906 LA EU 3, снаге 170 kW(230KS), радна запремина 
6370cm3, са мењачем 6 S-80, са кратком кабином, број седишта 1+1, са металним 
некупујућим товарним сандуком са ракањцима, витлом 5400kg, укупне масе 20.000 
kg корисне носивости 11.500 kg, сопствене масе 8.500 kg, година производње 2011. 
Бројеви шасије: 

1. T49140401BCBG7026 – ЕД Ниш 
2. T49140401BCBG7025 – Електротимок Зајечар, погон Књажевац 
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ПАРТИЈА 4 
2.5. техничка спецификација путничког возила D сегмента 

                                  ( количина: 4 комада ) 
 

Тип возила путничкo возилo 

Мотор 

4- цилиндрични дизел мотор EURO 5 
Радна запремина мотора 1950-1970 (cm3) 
Максимална снага мотора 130-140 (KS) 
Максимални обртни момент маx. 320 (Nm) 

Мењач 6-степени мануелни 

Маса возила и дозвољена 
оптерећења 

Маса празног возила без возача и са 90% пуним 
резервоаром 1500-1540 (kg) 
Укупна дозвољена маса максимално 2100 (kg) 

Спољашње димензије возила 

Дужина 4700- 4800 (mm) 

Ширина 1800- 1820 (mm) 
Висина 1450- 1470 (mm) 
Међуосовинско растојање 2700- 2715 (mm) 

Каросерија 4 врата 

Oпрема 

Аутоматски двозонски клима уређај 
Металик боја 
Предња седишта подесива по висини и 
електроподешавањем наслона возачевог седишта 
Централни наслон за руке напред (између седишта 
возача и сувозача) 
Ваздушни јастуци за возача и сувозача као и 
систем ваздушних завеса за путнике на предњим и 
задњим седиштима 
Мултифункцинални кожни волан 
ESP, ABS, ASR 
Алу фелне 
Резервни точак пуних димензија 
Магленке 
Предњи брисачи са сензором за кишу 
Централно даљинско закључавање 
Електронска паркирна кочница 
Радио CD MP3 са екраном осетљивим на додир 
8 звучника 
Електроподесиви спољашњи ретровизори са 
грејачима 
Електронска паркирна кочница 
Паркинг сензори напред и позади 
Темпомат 

Сензори за притисак у пнеуматицима 
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ПАРТИЈА 5 
2.6. техничка спецификација путничког возила B сегмента                                   

( количина: 25 комада ) 
 

 
Тип возила путничко возило 

Мотор 

3- цилиндрични бензински мотор EURO 6 
Радна запремина од 1100-1200 (cm3) 
Максимална снага мотора 50-60 (KS) 
Максимални обртни момент 100-110 (Nm) 

Мењач 5- степени мануелни 

Маса возила и дозвољена 
оптерећења 

Маса празног возила 1000kg- 1100 (kg)- беза 
возача и 90% напуњеним резервоаром 
Дозвољена укупна маса 1500- 1550 (kg) 

Спољашње димензије возила 

Дужуна 3900- 4000 (mm) 
Ширина 1600- 1690 (mm)- без спољашњих 
ретровизора 
Висина 1480-1490 (mm) 
Међуосовинско растојање max. 2470(mm) 

Каросерија 5 врата 

 

Браници у боји возила 
Ручице и ретровизори у боји возила 
Ваздушни јастуци за возача и сувозача 
Бочни ваздушни јастуци напред 
Електронски имобилизатор 
Електро подизачи предњих стакала 
Електроподизачи задњих стакала 
ABS 
Електрохидраулично прогресивно управљање 
Централно откључавање/закључавање 
Даљинско закључавање 
Седиште возача подесиво по висини 
Серво волан подесив по дубини 
Radio Cd плејер mp3 
Пакет за пушаче 
Предња светла за маглу 
Задња светла за маглу 
Резервни точак у пуној величини 

Ел. Подешавање и грејање спољних ретровизора 

Мануелни клима уређај 

Брисач и грејач задњег стакла 

Дневна светла 
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ПАРТИЈА 6 
2.7.техничке карактеристике теренског теретног возила са погоном на сва 

четири точка (4x4) и товарним сандуком ( количина: 6 комада ) 
 
 

Тип возила теренско теретно возило са погоном на сва четири 
точка (4x4) и товарним сандуком 

Мотор 

Турбодизел мотор са директним убризгавањем 
горива у цилиндре , EURO 5 норма 
Број цилиндара 4 
Снага мотора: 130-140 kS 
Маx. обртни момент do 340 Nm 
Радна запремина мотора : max. 1970 cm3 

Каросерија 

Број врата 4 
Број седишта 5 
Дупла кабина  
Дужина возила : 5000-5300 mm 
Ширина возила : 2000-2230 mm 
Висина возила : 1800-1840 mm 
Дужина товарног простора  1500-1600  mm 
Ширина товарног просторa min. 1200 mm 
Висина бочне странице 500-510 mm 
Клиренс мин. 260 mm 

Мењач 

Мануелни шестостепени, селективни 
Електрична блокада диференцијала 
ABS, ASR, EDS 
Перманентни погон на свим точковима (4x4) 

Oпрема 

Селективни погон на свим точковима 
Интегрисан степеник на задњем бранику 
Бруто тежина возила max. 3,04T  
ABS, ASR , EDS  - Са електронском блокадом 
диференцијала 
Резервни точак пуних димензија Алат и дизалица 
Предњи браник у боји возила  
Тапацирана централна конзола 
Три наслона за главу на задњем седишту 
Клупа са 3 седишта, позади 
Даљинска контрола централне браве - Могућност 
отварања изнутра 
Електроподизачи стакала 
Ваздушни јастук за возача 
Тепих у кабини возача 
Тепих у путничкој кабини 
Четири ушице за везивање терета 
Ретровизори у боји возила 
Електроподесиви спољни ретровизори - Грејачи 
спољних ретровизора 
Три утичнице 12V   - На контролној табли, 
централној  конзоли и у товарном делу 
CD, MP3 уредјај, 6 звучника   - 4 напред i 2 позади  
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Tемпомат - Уредјај за регулацију и ограничење 
брзине 
Предња и задња светла за маглу 

полуаутоматски клима уредај 

Пакет за пушаце   - Пепељара   - Упаљац 

Мултифункционални дисплеј 

алуминијумске фелне  

Ручице на вратима у боји возила 

Фиоке испод предњих седишта. 
 
 

 
ПАРТИЈА 7 

2.8. техничке карактеристике путничког возила високе класе (премиум 
сегмент) са погоном на 4 точка ( количина: 1 комада ) 

 
 

Тип возила путничко возилo високе класе (премиум сегмент) 
са погоном на 4 точка  

Мотор 

V6 дизел мотор са common-rail системом 
убризгавања и турбо пуњачем EURO 5 
Радна запремина мотора max. 3000 cm3 
Максимална снага мотора 250KS 
Максимални обртни момент мотора до 600Nm 

Каросерија 

Број врата 4 
Број седишта 5 
Дужина  max. 4950 mm 
Висина маx. 1455 mm 
Ширина маx. 1900 mm 
Међуосовинско растојање max. 2915 mm 

Маса возила 
Маса празног возила до 1800 kg 
Дозвољена укупна масa max. 2340 kg 

Мењач Аутоматски седмостепени 
Врста погона стални погон на сва четири точка 

Oпрема 

ESP 
ABS 
Управљач подесив по висини и дубини 
Мултифункционални кожни четворокраки волан 
Темпомат 
Предња седишта подесива по висини 
Кожна седишта 
Централно даљинско закључавање/откључавање 
Ваздушни јастуци за возача/сувозача, бочни 
ваздушни јастуци (завесе) 
Спољашњи електроподесиви ретровизори са 
грејачима, затамњивањем и меморијом 
Сензор притиска у гумама 
Сензор за светло и кишу 
Дневна светла 
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Металик боја 
Патоснице напред/позади 
Прилагодљиво пнеуматско ослањање 
Електрична завесица задњег стакла/ мануелне 
завесице бочних стакала 
Затамњено задње стакло 
Мултимедијални колор дисплеј са уграђеним 
навигационим системом (min. 7"), MP3 
Паркинг сензори напред и позади 
Аутоматски четворозонски клима уређаји 
Тонирано ветробранско стакло и тонирана бочна 
стакла и тонирано задње стакло 
Алуминијумске фелне 18" 

XENON светла 
 
 

 
1. Рокови испоруке 
Најдужи рок испоруке за сва предметна добра, а која је наручилац спреман да 
прихвати је 90 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци. 
Наручилац не пихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању 
рока испоруке. 
Место испоруке добара је на адреси Наручиоца. 
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем добара до места 
опредељења. 
 
2. Рок важења понуде (опција понуде) 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи 
рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. Гарантни период 
Минимални гарантни период за партију 1, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 2 године или 200.000 пређених km рачунајући од 
датума коначног преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране 
Наручиоца.  
 
Минимални гарантни период за партију 2 и 3, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 2 године  рачунајући од датума коначног 
преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране Наручиоца. 
 
Минимални гарантни период за партију 4,5,6,7, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 4 године или 150.000 пређених km рачунајући од 
датума коначног преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране 
Наручиоца.  
 
 
 
 



17 
 

 
 

4.   Да располаже неопходним финансијским капацитетом:   
 

Неопходни финансијским капацитетом сматра се ако је понуђач, у 
претходнојпословној години, односно у 2012. години, није пословао са губитком – имао 
позитивно пословање.   
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач који је у претходној пословној години, односно у 2012. години, пословао 
са губитком, сматраће се да нерасполаже неопходним финансијским капацитетом. 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу успеха, на 
позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у колони бр.3 - 
АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код оцењивња понуда 
у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради се о приходима из 
обављања делатности. То даље значи да наручилац неће признавати приходе по 
основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе (АОП 217).  
 
5.Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последње три 
пословне године, односно у периоду 2012., 2011. и 2010. године, пре објављивања 
јавног позива у Републици Србији, извршио испoруку  минимум 10 предметних добара 
истог или сличног типа које понуђач нуди у овој јавној набавци. 

 
Доказ: поднети Референтну листу (на обрасцу наручиоца Образац бр.10.), са 

доказима, односно потврдама понуђачевих купаца.  
 

6. План сервисних прегледа у гарантном периоду оверен и потписан од стране  
произвођача понуђених предметних добара.  

 
7.Упутство за руковање и одржавање оверено и потписано од стране 
произвођача понуђених предметних добара. 
 
8. Овлашћење произвођача понуђених предметних добара  понуђачу за  учешће 
на овој набавци – оверено и потписано од стране произвођача понуђеног 
предметног добра. 
 
9.ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНОГ  ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  
Доказ да понуђач (давалац лизинга ИЛИ испоручилац предмета лизинга) располаже 
овлашћеним сервисом за сервисирање комплетног возила, а који се налази на 
територији Републике Србије. 
Као доказ доставити: 
УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА) ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
- власнички лист (доказ о власништву простора где се налази сервис) или уговор о 
закупу простора где се налази сервис 
- потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног предметног добра да 
је понуђач овлашћени сервисер. На потврди се мора налазити податак о датуму и 
години стицања статуса овлашћеног сервиса, рок важења потврде и тачан назив и 
седиште сервисера.  
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА) 
НИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
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- Важећи уговор закључен између понуђача (даваоца лизинга или испоручиоца 
предмета лизинга) и другог лица на територији Републике Србије, које је овлашћени 
сервисер произвођача понуђеног предметног  добара. 
- Потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног  предметног добра  да 
је лице са којим понуђач има закључен уговор овлашћени сервисер. На потврди се мора 
налазити податак о датуму и години стицања статуса овлашћеног сервиса, рок важења 
потврде и тачан назив и седиште сервисера. 
 

 
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН 
 
 

o Како се предметна добра набављају путем финансијског лизинга, понуду у 
предметном поступку могу поднети само групе понуђача у које ће као чланови бити 
укључени давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга. 
 
o Понуђачи из претходног става, односно давалац лизинга и испоручилац предмета 
лизинга достављају Наручиоцу заједничку понуду. 
 
o    Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од 
тачке 1. до тачке 4. ЗЈН, а што доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. од 
тачке 1. до тачке 4. ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 
 
o   Само понуђач из Групе понуђа ( давалац лизинга)  мора да испуни услов из члана 
75. став 1.тачка 5. ЗЈН,а што доказује достављањем доказа из члана 77. став 
1.тачка 5. ЗЈН. 
 
o   Ово Упутство важи за све наведене партије које су предмет ове јавне 
набавке.  

 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ( ЧЛ. 75. ЗЈН ) 
ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН, И ТО: 

 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МОРА ДОКАЗАТИ: 
 
1. Да је понуђач (давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) регистрован  

код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈЕ 
ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда. 
Напомена: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-А, који је јавно 
доступан на интернет страници надлежног органа - АПР-А. 
 

2. Да је понуђач (давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) као ни његов 
законски заступник (ако је правно лице понуђач), односно предузетник (ако је 
предузетник понуђач), 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, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене 
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евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, 
односно предузетник (ако је предузетник понуђач), 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. Ако је у АПР-у 
регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за 
сваког заступника појединачно. 

 
НАПОМЕНА:  
За ову тачку правна лица достављају: 
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног 
лица 

-  Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену 
евиденцију за правна лица) 

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског 
заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за 
издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника. 

 
За ову тачку предузетник доставља: 
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за  издавање 
се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача. 

 
3.  Да понуђачу (даваоцу лизинга и испоручиоцу предмета лизинга) није изречена 

мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања  
позива за подношење понуда, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ потврда 
привредног и прекршајног суда - ако је правно лице понуђач, односно само 
прекршајног суда ако је предузетник понуђач, да им није изречена мера забране 
обављања делатности или достављањем потврде Агенције за привредне регистре 
да код свог органа није регистровано да им је као привредним субјектима 
изречена мера забране обављања делатности. 

 
4.  Да је понуђач (давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга) измирио 

доспеле порезе и доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 
ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да су измирили доспеле порезе и доприносе 
и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се 
понуђач/произвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације. 

 
     5.Решење Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга - за    
даваоца лизинга. 
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НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

• Доказ за тачке 2. и 4. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана 
отварања понуда тј.од 20.11.2013.године., у супротном ће понуда 
бити одбијена као неприхватљива. 

 
• Доказ за тачку 3.мора бити издат након објављивања позива за  

подношење понуда на порталу јавних набавки (позив објављен  дана 
21.10.2013.године), у супротном ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

 НАПОМЕНА: Горе наведене доказе за испуњење обавезних услова из члана 
75. ЗЈН , од тачке 1 до тачке 5 овог Упутства, понуђачи могу доставити у једном 
примерку, без обзира да ли подносе понуду за једну или више партија.  
 ПРИМЕР:  Уколико понуђачи поднесу понуду за партију 2, 3 и 8, горе наведене 
доказе за испуњење додатних услова из члана 75. ЗЈН , од тачке 1 до тачке 5 овог 
Упутства,  достављају у једном примерку за наведене партије. 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ.76. ЗЈН) И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 НАПОМЕНА: Доле наведени додатни услови односе се  и важе за све предметне 
партије.  
 
1.   Да располаже неопходним финансијским капацитетом:   

 
Неопходни финансијским капацитетом сматра се ако је понуђач, у 

претходнојпословној години, односно у 2012. години, није пословао са губитком – имао 
позитивно пословање.   

 
Доказ: Биланс стања и Биланс успеха за 2012. Годину 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач који је у претходној пословној години, односно у 2012. години, пословао 
са губитком, сматраће се да нерасполаже неопходним финансијским капацитетом. 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу успеха, на 
позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у колони бр.3 - 
АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код оцењивња понуда 
у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради се о приходима из 
обављања делатности. То даље значи да наручилац неће признавати приходе по 
основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе (АОП 217).  
 
 2. Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последње три 
пословне године, односно у периоду 2012., 2011. и 2010. године, пре објављивања 
јавног позива у Републици Србији, извршио испoруку  минимум 10 предметних добара 
истог или сличног типа које понуђач нуди у овој јавној набавци. 

 
Доказ: поднети Референтну листу (на обрасцу наручиоца Образац бр.10.), са 

доказима, односно потврдама понуђачевих купаца.  
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3. План сервисних прегледа у гарантном периоду оверен и потписан од стране  
произвођача понуђених предметних добара.  

 
4.Упутство за руковање и одржавање оверено и потписано од стране 
произвођача понуђених предметних добара. 
 
5. Овлашћење произвођача понуђених предметних добара  понуђачу за  учешће 
на овој набавци – оверено и потписано од стране произвођача понуђеног 
предметног добра. 
 
 
6. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
6.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде, безусловну и плативу на 
први позив, на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења  30 
дана дуже од истека рока важења понуда. Уколико се продуже рокови важења понуде, 
понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за озбиљност понуде; (уколико је 
гаранција издата на страном језику, уз исту се доставља и превод на српски језик, 
оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик). Уколико се 
продуже рокови важења понуде, понуђач мора продужити важност банкарске гаранције 
за озбиљност понуде. 
У случају подношења банкарске гаранције за озбиљност понуде од стране банке, тој 
банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става 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 се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 
и тржишта ( European Securities and Markets Autthorities - ESMA ) 
 
6.2. Оригинал писмо о намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка 
исказује обавезу да ће, по закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију 
за добро извршење посла, која је безусловна и платива на први позив, у износу од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности 10 дана дужим од рока 
важења уговора. 
Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање банкарске 
гаранције (нпр.достављање средстава обезбеђења од стране Налогодавца , кредитна 
способност Налогодавца, пословна политика банке која издаје гаранцију). 
Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове које од 
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет 
понуђача и да ће у случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла 
издати без постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити да би гаранција 
за добро извршење посла била издата. 
У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање 
гаранције за добро извршење посла стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 
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Кредитни рејтинг из претходног става 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 се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 
и тржишта ( European Securities and Markets Autthorities - ESMA ) 
У прилогу Конкурсне документације налази се модел писма о намерама пословне 
банке (пример). 
 
НАПОМЕНА ЗА ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА: 
 
Гаранција за добро извршење посла доставља изабрани понуђач (давалац лизинга) у 
року од 3 дана од дана закључења уговора, а у форми која је предвиђена моделом 
уговора. 
Важност Гаранције за добро извршење посла мора бити са роком важности 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила (у складу са одговарајућим 
чланом модела уговора) и мора бити безусловна и платива на први позив. 
 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла активира се у пуном износу: 

• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 
Технички опис понуђених  предметних добара, који представља обавезни део 
понуде понуђача у овој јавној набавци; 

• уколико понуђач не испуни све остале обавезе које проистичу из његове понуде 
за ову јавну набавку; 

• ако понуђач прекорачи понуђени рок испоруке понуђених предметних добара који 
је дао у својој понуди за више од 25 дана. 
У том случају неће се наплатити уговорена казна у износу од 0,2% по дану 
кашњења од појединачне цене сваког  понуђеног предметног добара  који није 
испоручено у понуђеном року, а највише до 5% од појединачне цене сваког 
понуђеног предметног добара  са ПДВ-ом. 

Неактивирана банкарска гаранција пословне банке враћа се понуђачу након 
испуњавања уговорених обавеза, што се потврђује потписивањем свих предвиђених 
протоклола: 

• Протокола о примопредаји предметног добара ; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век  од 

3 (три) година и каталога; 
Наручилац не утиче на даље право даваоца лизинга да одређена средства 
финансијског обезбеђења захтева од испоручиоца по основу Уговора о испоруци. 
 
6.3. Оригинал писмо о намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка 
исказује обавезу да ће, на дан примопредаје предметних добара , издати Понуђачу 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која је 
безусловна и платива на први позив,у износу од 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 
Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање банкарске 
гаранције (нпр.достављање средстава обезбеђења од стране Налогодавца, кредитна 
способност Налогодавца, пословна политика банке која издаје гаранцију). 
Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове  од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
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Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет 
понуђача и да ће у случају закључења уговора, гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року издати без постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити 
да би гаранција за отклањање недостатака у гарантном року била издата. 
У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року  стране банке, тој банци мора 
бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става 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 се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 
и тржишта ( European Securities and Markets Autthorities - ESMA ) 
У прилогу Конкурсне документације налази се модел писма о намерама пословне 
банке (пример). 
 
 
НАПОМЕНА ЗА ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ  РОКУ: 
 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року доставља изабрани понуђач 
(испоручилац предмета лизинга или давалац лизинга) на дан примопредаје предметних 
добара, а у форми који је предвиђена моделом уговора. 
Важност Гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора бити са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока и мора бити безусловна и 
платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање ндостатака у гарантном року активира се у 
пуном износу: 
Уколико Прималац лизинга не добије испуњење уговора у погледу отклањања 
материјалних недостатака и недостатака у гарантном року од стране Испоручиоца 
лизинга на начин и у року који је дефинисан Уговором о испоруци, а који не може бити 
дужи од 5 дана од дана пријема обавештења, Прималац лизинга има да наплати 
гаранцију из члана 24. уговора. Ако се недостаци у целости не отклоне активирањем 
гаранцију из члана 24. уговора или је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има 
право да испуњење ове обавезе захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у 
Уговору о испоруци дефинисан за Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става, Прималац 
предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 6-ог дана од  
достављеног обавештења Даваоцу лизинга. 
 
 
Средства финансијског 
обезбеђења треба да гласе на 
наручиоца. Основни подаци о 
наручиоцу су: 

-Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије "ЈУГОИСТОК"Д.О.О. Ниш 
- Булевар др Зорана Ђинђића 46а,Ниш,Република 
Србиј 
-Порески идентификациони број: 104196932 
- Матични број:20114142 
-Шифра делатности:40106 
-Број жиро - рачуна банке: 105-785-02 
-Назив банке где се води рачун: АИК банкa 
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7.ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНОГ  ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  
Доказ да понуђач (давалац лизинга ИЛИ испоручилац предмета лизинга) располаже 
овлашћеним сервисом за сервисирање комплетног возила, а који се налази на 
територији Републике Србије. 
Као доказ доставити: 
УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА) ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
- власнички лист (доказ о власништву простора где се налази сервис) или уговор о 
закупу простора где се налази сервис 
- потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног предметног добра да 
је понуђач овлашћени сервисер. На потврди се мора налазити податак о датуму и 
години стицања статуса овлашћеног сервиса, рок важења потврде и тачан назив и 
седиште сервисера.  
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА) 
НИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
- Важећи уговор закључен између понуђача (даваоца лизинга или испоручиоца 
предмета лизинга) и другог лица на територији Републике Србије, које је овлашћени 
сервисер произвођача понуђеног предметног  добара. 
- Потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног  предметног добра  да 
је лице са којим понуђач има закључен уговор овлашћени сервисер. На потврди се мора 
налазити податак о датуму и години стицања статуса овлашћеног сервиса, рок важења 
потврде и тачан назив и седиште сервисера. 
 
 НАПОМЕНА: Горе наведене доказе за испуњење додатних услова из члана 
76. ЗЈН , под тачком 1,2,3,4,5,7, као и средства финансијског обезбеђења из тачке 
6. овог Упутства, понуђачи морају за сваку партију за коју подносе понуду да 
доставе посебно.  
 НАПРИМЕР: Уколико понуђачи поднесу понуду за партију 2, 3 и 8, горе 
наведене доказе за испуњење додатних услова из члана 76. ЗЈН , под тачком 
1,2,3,4,6, као и средства финансијског обезбеђења из тачке 5. овог Упутства, 
достављају посебно за сваку партију  ( по примерак доказа за партију 2, 3 и 8 ). 
 
НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ       
(обавезним и додатним): 

 
Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз 
понуду и то на следећи начин: 
 
-  Докази о испуњености обавезних услова понуђачи морају доставити у посебној 
коверти са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку број ЈН15/13 ", 
 
- Докази о испуњености додатних услова,  средства финансијског обезбеђења из 
тачке 5. овог Упутства , Образац понуде и остали обавезни обрасци које је 
понуђач дужан да достави уз понуду из поглавља IX ове конкурсне документације, 
као и другу документацију предвиђену овом конкурсном документацијом за 
предметне партије, понуђачи морају доставити у посебној коверти за сваку 
партију са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број ЈН15/13 партија ___ ", 

 
- Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку број ЈН15/13 " и коверте 
са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број ЈН15/13 партија ___ ", треба 
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ставити у посебну затворену коверту или кутију на начин како је описан у позиву 
за подношење понуда ове конкурсне документације, са назнаком:  
ЕПС ПД „ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.  Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а  - 18000 Ниш“ 

са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН БР. 15/13'', 
на супротној страни коверте навести пун назив, адресу и телефон 
понуђача,а како је већ наведено у позиву за ову јавну набавку. 

 
Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова 
приликом подношења понуде на начин предвиђен тачком V. Конкурсне документације, 
понуда ће бити одбијено као неприхватљива. 
Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року подношење понуда, због 
тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ  за 
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
примереном року. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли 
су документи којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из 
чл. 77 ЗЈН), 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. 
Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у 
неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену 
копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од 
дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид оригинал или 
оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 
Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року  не 
достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће 
Одлуком, а сходно члану 79. став 3. Закона о јавним набавкама, такву понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
VI ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА, ДАВАОЦА И ИСПОРУЧИОЦА ЛИЗИНГА 

 
НАПОМЕНА:  Ово поглавље се односи и важи за све предметне партије. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА (ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА): 
• Уговор о лизингу се закључује најкасније 10 дана пре истека рока за испоруку 

возила. 
 
• да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) има закључен 

уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, 
потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и 
дефинисане условима осигуравача. 
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• у моменту закључења уговора обезбеди потребан број бланко меница по возилу 
/предметном добру као средство обезбеђења за уредно измирење лизинг рате. 
Свака бланко меница мора бити потписана и оверена печатом, без уписаног 
датума и износа. Такође, уз сваку бланко меницу подноси се копија картона 
депонованих потписа, менично писмо - овлашћење и оверен захтев за 
регистрацију менице (захтев оверен од стране пословне банке Примаоца 
лизинга). Поднете бланко менице враћају се Наручиоцу у року од 7 дана од дана 
престанка Уговора о финансијском лизингу. 
 

• Сноси све трошкове уписа закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга 
који се води код Агенције за привредне регистре. 
 

• Остале обавезе дефинисане моделом уговора. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА (ДАВАОЦА ЛИЗИНГА): 

• Уговор о лизингу се закључује најкасније 10 дана пре истека рока за испоруку 
возила/предметних добара 
 

• Да, пре закључења уговора о финансијском лизингу, са испоручиоцем 
предмета лизинга склопи Уговор о испоруци, а који ће бити у свему усклађен 
према захтевима Примаоца лизинга из Конкурсне документације и усвојеној 
понуди, а посебно у погледу обавеза испоручиоца пре и након испоруке 
возила (достава плана сервисираних прегледа у гарантном периоду који је 
оверен од произвођача понуђеног возила и каталога резервних делова за 
комплетно возило,  достава Записника о вршењу техничког прегледа на коме 
је утврђено да је возило исправно - за свако возило посебно, гарантни период 
за комплетно возило, обавезе испоручиоца у гарантном року према Примаоцу, 
одговорност за материјалне недостатке предмета лизинга, одговорност за 
исправно функционисање ствари у гарантном року, датум и начин испоруке 
лизинга, место испоруке и начин примопредаје и сервисирање у гарантном 
року и др.). Прималац лизинга потписивањем одобрава Уговор о испоруци у 
делу који се односи на одређење предмета лизинга, цену, место, рок и начин 
испоруке предмета лизинга, као и друге услове који се тичу његових интереса. 
Саставни део Уговора о испоруци сачињава и Образац техничког описа 
понуђених предметних добара (образац 11). 

 
• да, у року од 10 дана од дана закључења уговора о лизингу, преда Наручиоцу 

лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје 
најмање 35 дана дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила (у 
складу са одговарајућим чланом модела уговора). 

 
• да, на дан примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију 

пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року (уколико исту не 
преда Испоручилац лизинга), у износу од 5% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дуже од уговореног гарантног рока 
(у складу са одговарајућим чланом модела уговора). 

 
• Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року може 

доставити или Испоручилац или Давалац лизинга. 
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• Отклони недостатке (неисправност) који се појаве у току гарантног периода у 

року од 5 дана од дана пријема обавештења од стране Примаоца лизинга. 
 

• Уколико Испоручилац лизинга не отклони материјалне недостатке на 
предмету лизинга и недостатке који се појаве у току гарантног периода, у року 
од 5 дана од пријема обавештења, Прималац лизинга има право да испуњење 
ове обавезе захтева од Даваоца лизинга на начини и у року који је дефинисан 
за Испоручиоца. 

 
• Уколико ни Давалац не испуни обавезу из претходног става, Прималац има 

право на обуставу лизинг накнаде, почев од 6-ог дана од достављања 
обавештења Даваоцу лизинга. 

 
• Поднесе захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга 

који се води код Агенције за привредне регистре у року од 7 (седам) дана од 
дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне података о 
овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана  
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање 
података условиле 

 
• Остале обавезе дефинисане моделом уговора 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА (ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА): 

  
• Да, најкасније 15 дана пре истека рока за испоруку возила, Наручиоцу 

(примаоцу лизинга) достави тачну информацију о број шасије и броју мотора 
за сва возила/предметна добра. 

 
• Уз испоруку возила достави доказ о плану сервисних прегледа у гарантном 

периоду који је оверен од произвођача уговореног возила 
 

• Уз испоруку возила /предметних добарадостави каталог резервних делова за 
комплетно возило 

 
• технички преглед сваког возила /предметног добра обави о сопственом 

трошку 
 

• уз свако возило/предметно добро достави Записник о вршењу техничког 
прегледа на коме је утврђено да је возило ИСПРАВНО. 

 
• Обезбеди сервисну службу 24h, за изузетне случајеве ненаданих отказа на 

возилима, укључујући и проблеме приликом експлоатације возила/предметних 
добра. 

 
• Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року може 

доставити или Испоручилац или Давалац лизинига. 
 

• Отклони недостатке (неисправности) који се појаве у току гарантног периода, у 
року од 5 дана од пријема обавештења од стране Примаоца лизинга. 
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• Уколико Испоручилац лизинга не отклони материјалне недостатке на 

предмету лизинга и недостатке који се појаве у току гарантног периода, у року 
од 5 дана од пријема обавештења, Прималац лизинга има право да испуњење 
ове обавезе захтева од Даваоца лизинга на начини и у року који је дефинисан 
за Испоручиоца. 

 
• Уколико ни Давалац не испуни обавезу из претходног става, Прималац има 

право на обуставу лизинг накнаде, почев од 6-ог дана од достављања 
обавештења Даваоцу лизинга. Поред захтева за отклањање недостатака, 
Прималац лизинга има право да од Испоручиоца лизинга, захтева исплату 75 
ЕУРА нето дневно по возилу (у динарској противвредности према средњем 
курсу Народне банке Србије на дан плаћања) - за свако возило/предметно 
добро и за сво време за које возило /предметно добро буде ван саобраћаја 
због техничке неисправности. 

 
• Испоручилац се обавезује да за, време које возило проведе ван експлоатације 

због техничких дефеката у току гарантног периода, Примаоцу лизинга исплати 
по 75 ЕУРА нето дневно по возилу (у динарској противвредности према 
средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања), након протека рока 5 
(пет) радних дана од пријема Обавештења Примаоца. 

 
• Испоручилац се обавезује да, уколико се у току једног дана, због техничких 

дефеката, због којих су возила / предметна добра морала бити у сервису или 
на интервенцији појави отказ на: 
 
 

          � од 3 до 5 возила/предметна добра: Примаоцу лизинга исплати додатно по 
20 ЕУРА нето дневно по возилу/предметном добру (у динарској 
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања)плус;  

 
         � од 5 до 8 возила/предметна добра: Примаоцу лизинга исплати додатно по 

50 ЕУРА нето дневно по возилу/предметном добру (у динарској 
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) плус;  

 
         � више од 8 возила/предметна добра:Примаоцу лизинга исплати додатно по 

75 ЕУРА нето дневно по возилу/предметном добру (у динарској 
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања). Трошкове транспорта возила /предметног добра у центар за 
оправку Испоручиоца или из њега, сносиће испоручилац по цени радног 
сата возача Примаоца лизинга.  

 
• Остале обавезе које ће бити дефинисане Уговором о испоруци, а који ће 

закључити са даваоцем лизинга и на који ће сагласност дати и Прималац 
лизинга. 
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VII МОДЕЛ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

 
 

Обавештени смо да (навести пуно пословно име понуђача) са седиштем (навести 
седиште понуђача) (у даљем тексту Понуђач) намерава да преда понуду за јавну 
набавку (уписати пун назив набавке) бр. (уписати број набавке) (у даљем контексту 
Понуда). 
 
Овим актом потврђујемо за горе наведеног Понуђача да смо ми (пуно пословно име 
банке) са седиштем у (навести седиште банке) (у даљем тексту Банка) спремни да 
издамо неопозиву, безусловну, на први позив наплативу гаранцију у износу од 
најмање ___ % вредности понуде (навести гарантовани износ - цифрама и 
словима уписати гарантовани износ) динара, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла/ за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Корисника 
Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш, 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у случају да горе наведени Понуђач буде 
изабран за најповољнијег понуђача и са истим буде закључен уговор о јавној 
набавци, након спроведеног поступка јавне набавке из става једног овог писма. 
 
Банка потврђује да је при издавању овог писма утврдила бонитет понуђача и да ће у 
случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла/ за отклањање 
недостатака у гарантном року издати без постављања накнадних услова које 
Понуђач мора испунити да би гаранција за добро извршење посла/ за отклањање 
недостатака у гарантном року била издата. 
 
Преузимајући обавезу овим актом, Банка обавезује како себе тако и своје правне 
следбенике . 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                    Потпис овлашћеног лица и печат Банке гаранта 
 
 
_____________             (навести име презиме и функцију лица које потписује писмо) 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Банка издаје писмо о намерама на свом меморандуму. 

Достављено писмо о намерама треба по садржини да одговара датом 
примеру ( моделу ). 

Писмо мора бити потписано од стране овлашћених лица. 
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VIII УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа 

 
1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 
услове за учешће у поступку предвиђене Законом о јавним набавкама (чл. 75. и 76. 
ЗЈН), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу 
са Конкурсном документацијом. 

 
1.2. Како  се предметна добра набављају путем финансијског лизинга, понуду у 
предметном поступку могу поднети само групе понуђача у које ће као чланови бити 
укључени давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга. 

 
1.3. Понуђачи из претходног става, односно давалац лизинга и испоручилац предмета 
лизинга достављају Наручиоцу заједничку понуду. 
 
1.4. Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75.став 1. од 
тачке 1. до тачке 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, а остaле 
услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 

 

1.5. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
- понуђачу који ће издати рачун, 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора. 

 
1.6.  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 
 
1.7 Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама  наведу имена 
и одговарајућe професионалне квалификације лица која ће бити одговрна за извршење 
уговора. 
 
1.8. Докази о испуњености услова из чл. 77 ЗЈН могу се достављати у неовереним   
копијама , а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа,  у року 
који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца да 
достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 
75.  И  76. ЗЈН 

 
1.9. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид 
оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као 
неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН. 
 



31 
 

1.10. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди 
интернет страницу на којој су тражени  подаци јавно досутпни. 
 
1.11. Ако понуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
1.12. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
 
1.13. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77 ЗЈН 
понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
блежником или другим надлежним органом те државе. 
 
1.14. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично провери произвођачу 
(у обрасцу 1. Образаца понуде-понуђач) мора навести проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. 
 
1.15.  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, без обзира на број подизвођача и исти да је дужан да наручиоцу, на његов 
захтев, омогући  приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 
1.16.  Подизвођач мора испуњавати услове  и члана  75. ЗЈН (тачке 1 до 4). 
 
1.17. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН 
(тачке 1 до 4) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. 
 
1.18. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 %  укупне 
вредности јавне набавке потребно  испунити обавезан услов из члана 75. став. 1. тачка 
5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
 
1.19. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор осим 
ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан 
обавестити организацију надежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у 
случају кад, уколико је на страни подизвођача након подношења понуде настала 
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца. 
 
1.20. Задруга  понуду може поденсти 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 јавним јабавци одговара задруга и задругари у 
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складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
1.21. Уколко понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 
овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
2. Конкурсна документација - измене, допуне и појашњења конкурсне 
документације 
 
2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда. 
       
2.3. У складу са чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовано лице 
може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуда, на адресу Булевар др. Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш или путем факса 
број +381 18 518 544 са назнаком „За набавку број ЈН-15/13“, као и електронским путем 
на е-mail marko.randjelovic@jugoistok.com са истом назнаком. Наручилац ће 
заинтересованом лицу послати одговор у року од три дана од дана пријема захтева и 
исту информацију објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, 
није дозвоњено телефонским путем. 
 
2.5.  Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је  од друге стране да захтева да на исти начин потбрди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање 
извршено. 
 
2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
 
3.  Језик понуде 
 
3.1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из 
конкурсне документације. 
 
3.2. За делове понуде који су на страном језику (за доказе тражене Конкурсном 
документацијом и остала пратећа документа, осим за сертификате) а уколико би 
Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да 
буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примеран рок у коме је дужан да 
изврши превод тог дела понуде. 
 
3.3. У случају спора, релавантна је верзија понуде дата на српском језику. 
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4. Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде  
  
4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење 
понуда и Конкурсном документацијом. 
 
4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у 
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са 
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. 
 
4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
4.4. Наручилац дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из 
предходног става (тач. 4.4), сходно члану 87. став 5. ЗЈН. 
 
4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној 
коверти доставити допуну понуде са назнаком „ ДОПУНА / ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ ЈН БР. 15/13“. Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека 
рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да 
понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави 
наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком 
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ЈН БР. 15/13“. Понуђач не може да опозове 
понуду након истека рока за подношење понуда. 
 
4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев 
достављеног средства обезбеђења). 
 
 
5. Трошкови припремања понуде 
 
5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
5.2. Ако поступак јавне набавке буде 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 доставио образац 5 у 
својој понуди. 
 
 
6. Понуда са варијантама 
 
6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, 
произвођача, начина плаћања или рокова испоруке, начина тј. поступка израде или 
обраде, гарантних рокова и др.) 
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7. Поверљивост процеса 
 
7.1. Процес оцењивња понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим. 
 
7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење 
понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било 
којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о 
исходу тендера. 
 
7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево 
оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде. 
 
 
8. Додатна објашњења, контрола или допуштене исправке  
 
8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у 
складу са одредбама чл. 93. став 1.  Закона о јавним набавкама, тражити од сваког 
понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
 
8.2. Наручилац  не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би 
се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одоварајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не пролази из природе поступка јавне набавке. 
 
8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 
8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродовна је јединична цена. 
 
8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће 
оцењена као неприхватљива. 
 
 
9. Неуобичајено ниска цена    
 
9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајене ниске цене, сходно члану 92. 
став 1. ЗЈН. 
 
9.2. Уколико наручилац  оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да 
од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродовним сходно члану 92. став. 3. ЗЈН. 
 
9.3. За одговор из тачке 9.2 наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана 
пријема захтева, за достављање разјашњења. 
 
9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из предходне тачке, провери 
меродовне саставне елементе понуде. 
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10.  Критеријум за доделу уговора 
 
10.1 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Разрада критеријума (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном 
понуђеном ценом): 
 

I.       Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, 
 предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком испоруке, 
II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок 
 испоруке, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења 
 понуде (опција понуде). 
III. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају идентичан рок 
 испоруке, и идентичан рок важења понуде (опција понуде), такве понуде биће 
 ОДБИЈЕНЕ. 
 

11. Разлози за одбијање понуде 
 
11.1 Понуда ће бити одбијена: 

(1) уколико поседује битне недостатке 
(2) уколико није одговарајућа 
(3) уколико ограничава права Наручиоца 
(4) уколико условљава права Наручиоца 
(5) уколико ограничава обавезе понуђача 
(6) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 
11.2.  Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи 
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредености јавне набавке. 
 
11.3 Битни недостаци понуде су: 

(7) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
(8) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове ( у случају када су 

 додатни услови прописани Конкурсном документацијом) 
(9) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 
(10) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
(11) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

 стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
11.4. Благовремена  понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 
 
11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све техничке спецификације.  
 
11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 
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12. Увид у докуметацију 
 
12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 
 
12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева,  уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
13. Захтев за заштиту права 
 
13.1. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се 
наручиоцу. 
 
13.2.  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
 
13.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за 
заштиту права, долази до застоја рока за подношења понуда. 
 
13.4. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
поднишење захтева за заштиту права је 10 ( десет) дана од дана пријема одлуке. 
 
13.5. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 
13.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
13.7. 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. 
 
13.8. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне јабавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавких, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
 
13.9. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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13.10. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са 
чланом 112. став. 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до 
доношења одлуке о поднестом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка  
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
13.11. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи. 
 
13.12. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из чл. 151. став. 1. 
ЗЈН, наручилац ће без одлагања, позвати подносиоца захтева да у року од два дана 
допуни захтев. 
 
13.13. Ако подносилац захтева не поступи у року из чл. 151. став. 2. ЗЈН, односно ако не 
допуни захтев у складу са позивом за допуну, наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком. 
 
13.14. Против закључка наручиоца из чл.151. став. 3. ЗЈН, подносилац захтева може у 
року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 
копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 
 
13.15. Сходно одредбама чл. 156. ЗЈН подносилац захтева за заштиту права је дужан 
да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од: 

• 80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена 
понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара; 

• 0,1%  процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Шифра плаћања: 253; модул:97; позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке  ЈНбр.-15/13; Корисник: Буџет Републике 
Србије. 
 
13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи  
могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки www.kjn.gov.rs 
 
 
14. Предност за добро домаћег порекла 
 
14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 
страног порекла, наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добро домаћег 
порекла под условом да његова понуђена није 20% већа у односу на најнижу понуђену 
цену понуђача који нуди добра страног порекла, сходно чл. 86. став 4.ЗЈН. 
 
14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
 
14.3. Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре 
рангирања понуда, позвати све остале понђаче чије су понуде оцењене као 
прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 
 
14.4. Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља 
се уз понуду. Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на 
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писани захтев подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински 
систем, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена 
добра домаћег порекла ( Сл. гл. РС 33/2013). 
 
 
15. Поверљивост понуде 
 
15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке: 

- Цене из понуде, опцију понуде, рок испоруке, услове и начин плаћања и гарантни 
 период 
- Произвођача понуђених добара 
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

 
15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати „поверљиво“. 
Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати 
поверљиво и оверити печатом. 
 
15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост података у 
односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на 
Наручиоца. 
 
15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је 
као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве. 
 
15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би означила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 
 
15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
 
15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елеменатс критеријума и 
рангирање понуде. 
 
15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости 
података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 
15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем 
изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају 
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или 
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 
 
15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 
штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 
16. Попуњавање образаца   
 
16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од 
стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају 
подношења заједничке понуде. 
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16.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, 
пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца 
датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева  
и слова) мора бити оверена и парафирана од стране одговорног лица понуђача. 
 
16.3. Попуњавање, потписивање и овера образаца у конкурсној документацији врши се 
у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде. 
 
16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу 
образаца у конкурсној докуметацији врши понуђач. 
 
 
17. Присуствовање јавном отварању понуда 
 
17.1. Отварање понуда је јавно. 
 
17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку 
преда писано пуномоћје/овлашћење. 
 
17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу  кога ће присутни представник доказати 
овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, 
давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и 
преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, 
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у 
поступку отварања. 
 
17.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је 
да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, 
пасош, возачка дозвола и др.) Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, 
Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу потадака на сајту 
Агенције за привредне регистре. 
 
 
18. Рок за закључење уговора 
 
18.1. Ако заједничка поднуда буде оцењена као најповољнија понуда,  Наручилац ће 
пре закључења уговора о лизингу тражити од групе понуђача да поднсеу правни акт 
којим се обавезују на заједничко извршење набавке - Уговор о испоруци, у свему према 
спецификацији из ове конкурсне документације и датој понуди, закључен између 
чланова групе понуђача - даваоца лизинга и испоручиоца предмета лизинга. Уговор о 
испоруци давалац и испоручилац лизинга треба да закључе у року који не може бити 
дужи од 8 дана рачунајући од дана када Одлука о додели уговора постане коначна, а о 
чему ће бити обавештен од стране Наручиоца (осам дана рачунајући од дана када 
истекне рок за подношење захтева за заштиту права). 
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18.2. Прималац лизинга потписивањем одобрава Уговор о испоруци у делу који се 
односи на одређење предмета лизинга, цену, место, рок и начин испоруке предмета 
лизинга, као и друге услове који се тичу његових интереса. 
 
18.3. Уговор о испоруци мора бити усклађен у свему према захтевима Наручиоца из 
Конкурсне документације и усвојеној понуди, а посебно у погледу обавеза испоручиоца 
пре и након испоруке предметних добара (достава плана сервисних прегледа у 
гарантном периоду који је оверен од произвођача понуђеног предметних добара и 
каталога резервних делова за комплетно предметно добро, достава Записника о 
вршењу техничког прегледа на коме је утврђено да је предметно добро исправно - за 
свако предметно добро посебно, гарантни период за комолетно предметно добро, 
обавезе испоручиоца у гарантном року према Примаоцу, одговорност за материјалне 
недостатке предмета лизинга, одговорност за исправно функционисање ствари у 
гарантном року, датум и начин испоруке предмета лизинга, место испоруке и начин 
примопредаје и сервисирање у гарантном року и др. ) 
 
18.4. Уговор о лизингу се закључује најкасније 10 дана пре истека рока за испоруку 
предметног добра. 
 
18.5. Понуђач је дужан  да потписани Уговор о лизингу достави наручиоцу у року не 
дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, 
осим у случају оправданих разлога, тј. објективних околности када рок може бити  дужи 
о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца. 
 
18.6. Уговор о испоруци може се закључити и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права ако је поднета само једна понуда. 
 
18.7. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.4., 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 
 
18.8. Уколико понуђач не достави потписан уговр у року не дужем од пет дана 
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају 
околности из тач. 18.4., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац 
ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде и Управи за 
јавне набавке доставити доказ за негативну референцу. 
 
 
19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин 
промене уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде 
 
19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
 
19.2. Вредности  у понуди могу бити исказане у еврима. 
 
19.3. Све вредности морају бити исказане у истој валути. 
 
19.4. За прерачун цене у динарима користиће се средњи девизни курс Народне банке 
Србије на дан када је започето отварање понуда. 
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19.5. Укупна вредност понуде треба да садржи све трошкове. У укупну вредност понуде 
морају бити урачунати сви трошкови (царина, транспорт и сви други трошкови који су 
везани за реализацију уговорених обавеза) и они се не могу посебно исказивати ван 
понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 
 
19.6. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
19.7. Укупна вредност понуде укључује  и лизинг накнаду и друге трошкове који настају 
закључењем уговора о финансијском лизингу. 
 
19.8. Цене морају бити исказане на паритету ФЦО складиште Купца. 
 
19.9. Понуђене цене морају бити фиксне и непромењиве све до коначне реализације 
предмета јавне набавке. 
 
19.10. Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг 
накнаде, за време важења уговора није дозвољена. 
 
19.11. Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале лизинг накнаде. Наручилац је дужан да Даваоца лизинга обавести о намери 
превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате. 
 
19.12. Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи 
начин: у одређеном % неамортизоване вредности предмета лизинга у складу са 
понудом понуђача. 
 
 
20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштите животне средине и права 
интелектуалне својине трећих лица 
 
20.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине. 
 
20.2. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач. 
 
 
21. Негативне референце 
 
21.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 124/12), 
наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у предходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да    
 закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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21.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из предходног става ове тачке може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

        јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

         року; 
5) извештај  надзорног органа о изеведеним радовима који нису у складу са 

            пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

           начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
           односи; 

7) доказ  о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису  
           означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
 
21.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2 став 2. 1) ове 
тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
 
 
22. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора 

 
22.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, 
седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног 
директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о 
томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу  Булевар др. Зорана Ђинђића бр. 
46а, 18000 Ниш или путем факса број +381 18 518-544. 
 
 
23. Измена уговора о јавној набавци 
 
23.1. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену 
битних  елемената уговора само из објективних разлога који нису постојали у моменту 
закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом ( нпр. 
ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора...) 
 
23.2. Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе 
одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН. 
 
23.3. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких 
грешака у уговору. 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ 

 
Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-12 или на 

обрасцима идентичне садржине. 
 

Напомена: ОБРАСЦИ 1-12 или обрасци идентичне садржине морају бити 
достављени посебно за сваку партију за коју се подноси понуда. 

 
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА И ИСПОРУЧИОЦУ 
ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА) - Образац 1 и 1а 
 
Образац општих података о понуђачу попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц 
лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача 
заједничке понуде - Образац 1 и 1а. 
Уз Образац 1 доставља се споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који    
 ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 2. понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
 3. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
 4. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
 
 
2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2 
 
У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке. 
Све странице обрасца 2 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и 
испоручилац предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке 
понуде. 
 
а) Цене у  понуди 
Вредности се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 
Вредности у понуди могу бити исказане у еврима. 
Све вредности морају бити исказане у истој валути. 
За прерачун цене у динаре користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на 
дан када је започето отварање понуде. 
Укупна редност понуде треба да садржи све трошкове. У укуну вредност понуде морају 
бити урачунати сви трошкови (царина, транспорт и сви други трошкови који су везани за 
реализацију уговорених обавеза) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене 
цене, фактурисати нити наплаћивати. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају 
закључењем уговора о финансијском лизингу. 
Цене морају бити исказане на паритету ФЦО складиште Купца. 
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б) Начин плаћања и рокови плаћања 
Предмет је трогодишњи финансијски лизинг, са 36 месечних рата отплате у складу са 
образцем Обрачуна лизинг накнаде (образац 7) и других трошкова који настају 
закључењем Уговора о финансијском лизингу и Планом отплате финансијског лизинга 
према понуди понуђача (образац 8).  
На дан примопредаје возила/предметних добара, Наручилац ће даваоцу лизинга 
уплатити учешће у висини од 10% нето вредности са финансирањем ПДВ-а. 
Лизинг накнаде ће бити исплаћене у 36 месечних рата, у складу са Обрачуном лизинг 
накнаде (из образца 7) и других трошкова који настају закључењем уговора, као и 
Планом отплате финансијског лизинга према понуди понуђача (образац 8). 
Исплата сваке лизинг накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате понуђача 
(образац 8) и то без посебно испостављеног рачуна. 
 
в) Рокови испоруке 
Најдужи рок испоруке за сва предметна добра, а која је наручилац спреман да 
прихвати је 90 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци. 
Наручилац не пихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању 
рока испоруке. 
Место испоруке добара је на адреси Наручиоца. 
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем добара до места 
опредељења. 
 
г) Рок важења понуде (опција понуде) 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи 
рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као 
неприхватљива. 
 
д) Гарантни период 
Минимални гарантни период за партију 1, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 2 године или 200.000 пређених km рачунајући од 
датума коначног преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране 
Наручиоца.  
 
Минимални гарантни период за партију 2 и 3, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 2 године  рачунајући од датума коначног 
преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране Наручиоца. 
 
 
Минимални гарантни период за партију 4,5,6,7, на комплетно предметно добро, а који је 
Наручилац спреман да прихвати је 4 године или 150.000 пређених km рачунајући од 
датума коначног преузимања предметног добра  на њиховом одредишту од стране 
Наручиоца.  
 
3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3 
 
Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 
11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 29/13). 
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Потребно је да понуђач у обрасцу 3 наведе све елементе који утичу на формирање 
понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима). 
Све стране обрасца 3 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и 
испоручилац предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке 
понуде. 
Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде. 
 
 
4) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, О ПОШТОВАЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, 
ОДНОСНО ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - 
Образац 4 
 
Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, о поштовању права 
интелектуалне својине трећих лица, односно да је понућач ималац права интелектуалне 
својине понуђач попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде - Образац 
4. 
 
 
5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА - Образац 5 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Образац 5 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
Образац треба да садржи трошкове израде узорака или модела ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења. 
Уколико понуђач у понуди не достави Образац 5 или га не достави на начин како је то 
захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде 
ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца. 
 
 
6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДЕ - Образац 6 
 
Образац 6 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити оранизацију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
 
 
 
7) ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ - Образац 7 
 
Образац 7 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
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8) ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА - Образац 8 
 
Образац 8 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
Уз образац 8 потребно је доставити комлетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга  - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга. 
 
 
9) ОБРАЗАЦ ИНФОРМАТИВНЕ ПОНУДЕ - Образац 9 
 
Образац 9 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
 
 
10) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА  КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ 
ПОЗИВА - Образац 10 
Образац 10 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
Уз образац референц листе потребно је доставити (редом како је наведено у 
референц листи): 

- једну или више потврда, које су издате од стране купаца возила/предметних 
добара. 
- Потврде морају бити издате на меморандуму купца, оверене и потписане од стране          
овлашћених лица купца. 
- Издате потврде морају да садрже следеће податке о возилима/предметним 
добрима које је купац преузео од понуђача као продавца (даваоц лизинга или 
испоручиоца предмета лизинга), као и о купцу: 

 - назив и седиште купца 
 - назив и седиште продавца који је испоручио возила /предметна добра 

(даваоц лизинга или испоручилац предмета лизинга) 
 - количина 
 - марка и тип возила/предметних добара 
 - датум примопредаје возила/предметних  добара између продавца и купца. 
Уколико у референц листи буду наведена возила/предметна добра која нису истог или 
сличног  типа као и возила/предметна добра које понуђач нуди у овој јавној набавци, 
иста ће бити изузета из коначног обрачуна броја испоручених возила /предметних 
добара референц листе. 
 
 
 
11) ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА - Образац 11 
 
Образац 11 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и испоручилац 
предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке понуде. 
У обрасцу 11 на предвиђеним местима  морају се попунити (уписати) сви захтевани 
подаци, као и закружити једну од опција  ДА / НЕ. 
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12) МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ - Образац 12 
 
Све стране обрасца 12 попуњава, потписује и оверава понуђач (даваоц лизинга и 
испоручилац предмета лизинга) или овлашћени представник понуђача заједничке 
понуде. 
Понуђач попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), а може да 
попуни и битне елементе уговора. 
Понуђач који је давалац лизинга попуњава, потписује и оверава модел уговора у једном 
примерку за једно возило, а по избору најповољније понуде групе понуђача чији је он 
члан, ће се за свако возило које је предмет ове набавке закључити посебан Уговор о 
финансијском лизингу. 
Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни 
подаци из понуде. 
 
ПОНУДА КОЈА НЕ САРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ (5), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И 
ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО 
НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ 
МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. aко се подаци налазе у 
једном од образаца, а не налазе се у другом обрасцу). 
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X 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 
 

1.  Лизинг накнаду и друге трошкове који настају закључењем уговора о финансијском 
лизингу (у даљем тексту: лизинг накнада и други трошкови) давалац лизинга исказује 
при закључењу тог уговора и у информативној понуди, на начин прописан Одлуком о 
минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину 
исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора (у 
даљем тексту: Одлука) и овим упутством. 
 
2.  Лизинг накнада и други трошкови исказују се обрасцима Обрачун лизинг накнаде и 
других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу (Образац 7 ), 
План отплате финансијског лизинга ( Образац 8 ) и Информативна понуда (Образац 9 ). 
 
3.  Образац 7 садржи следеће елементе: 

1) Податке о даваоцу лизинга - пословно име, седиште, телефон/факс; 
2) Датум сачињавања обрачуна; 
3) Податке о примаоцу лизинга - име, презиме и адресу, односно пословно име и 

седиште; 
4) Податке о предмету лизинга; 
5) Валуту и курс обрачуна; 
6) Износ бруто набавне вредности предмета лизинга; 
7) Износ учешћа; 
8) Износ нето финансирања; 
9) Преосталу вредност предмета лизинга; 
10)  Износ који се амортизује кроз рате лизинг накнаде, који је једнак разлици 

између износа нето финансирања и преостале вредности предмета лизинга; 
11)  Укупну камату; 
12)  Укупан износ рата лизинг накнаде, који представља збир износа рата лизинг 

накнаде, односно збир износа који се амортизује кроз рате лизинг накнаде и 
укупне камате; 

13)  Број рата лизинг накнаде; 
14)  Износ рате лизинг накнаде; 
15)  Преглед других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском 

лизингу, и то: трошкова одобрења - обраде захтева, пореза на додату 
вредност обрачунатог на трошкове одобрења, пореза на додату вредност 
обрачунатог на камату садржану у лизинг накнади, трошкова интеркаларне 
камате, пореза на додату вредност обрачунатог на трошкове интеркаларне 
камате, трошкова уписа уговора у регистар финансијског лизинга с порезом на 
додату вредност, трошкова кредитног бироа и осталих трошкова; 

16)  Висину номиналне каматне стопе; 
17)  Висину ефективне стопе лизинг накнаде (ЕЛИН), која се обрачунава у складу 

са тачком 3.овог упутства а исказује се у процентима са две децимале, уз 
заокруживање друге децимале (пример: ЕЛИН%=x,xx%) 

18)  Податке о обавези осигурања предмета лизинга, који се односе на врсту 
ризика од ког се врши осигурање; 

19)  Валутну клаузулу - податак о страној валути у којој се врши индексирање 
лизинг накнаде, са одређењем девизног курса по коме се врши плаћање; 
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20)  Право опције - напомену о постојању права примаоца лизинга да после 
истека уговора о финансијском лизингу откупи предмет лизинга, са 
одређењем услова откупа; 

21)  Превремену отплату - опис услова превремене отплате лизинг накнаде и 
опис начина обрачуна трошкова те отплате. 

 
4.  При обрачуну ефективне стопе лизинг накнаде, давалац лизинга користи Образац 8 - 
План отплате финансијског лизинга, који се сачињава уз следеће претпоставке: 

1) Да ће уговорне стране уредно извршавати своје обавезе; 
2) Да преузимање предмета лизинга, који врши прималац лизинга, представља 

његов новчани прилив у висини износа нето финансирања; 
3) Да нулти период представља период у коме настаје први новчани ток; 
4) Да новчани прилив примаоца лизинга увек настаје у нултом периоду. 
Образац 8 сачињава се на следећи начин: 
1) У колону Период уноси се редни број периода у коме је дошло до 

одређеног новчаног тока, при чему је последњи период - период последњег 
новчаног тока; 

2) У колону Датум доспећа уноси се тачан датум доспећа (према 
календарском броју дана у месецу и 365/366 дана у години); 

3) У колону Износ нето финансирања уноси се новчани прилив примаоца 
лизинга у складу с претпоставкама из става 1. ове тачке; 

4) У колону Рата лизинг накнаде уноси се износ рате лизинг накнаде коју 
прималац лизинга уплаћује даваоцу лизинга у одређеном периоду; 

5) У колони Амортизована вредност предмета лизинга уноси се део рате 
лизинг накнаде из одређеног периода који се односи на отплату износа нето  
финансирања, при чему последњи период у овој колони садржи и преосталу 
вредност предмета лизинга ако је она предвиђена уговором о финансијском 
лизингу; 

6) У колону Камата уноси се део рате лизинг накнаде из одређеног периода 
који се односи на камату; 

7) У колону Друге уплате уносе се друге уплате примаоца лизинга на рачун 
даваоца лизинга према периоду настанка, и то уплате по основу: 

      - трошкова одобрења ( обраде захтева ), 
      - пореза на додату вредност обрачунатог на трошкове одобрења (обраде 
захтева), 
      - пореза на додату вредност обрачунатог на камату садржану у лизинг 
накнади, 
      - трошкова интеркаларне камате, 
      - пореза на додату вредност обрачунатог на трошкове интеркаларне камате, 
      - трошкова уписа уговора о финансијском лизингу у регистар финансијског 
лизинга с порезом на додату вредност, 

  - трошкове накнаде за опцију откупа предмета лизинга, 
  - других трошкова који настају  у току реализације посла финансијског 
лизинга (при чему се у ову колону не уносе плаћања даваоца лизинга по основу 
трошкова осигурања предмета лизинга и по основу трошкова кредитног бироа ); 

8)   У колону Неамортизована вредност предмета лизинга уноси се неотплаћени 
део износа нето финансирања; 
9)   У колону Опис уноси се кратак опис новчаног тока у одређеном периоду; 
10) У колону Нето новчани ток уноси се новчани ток који се састоји од разлике 
збира података из колона 5, 6 и 7 и података из колоне 3 у одређеном периоду; 
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11) У колони Дисконтовани нето новчани ток уноси се дисконтовани износ нето 
новчаног тока из колоне 10, који се израчунава применом формуле  
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d/t - збир (1) броја дана од датума нултог периода до 31. децембра те године, 
као дела броја дана у години нултог периода, (2) броја година од година 
новчаног тока који се дисконтује до године нултог периода, али не укључујући те 
две године, и (3) броја дана од датума почетка новчаног тока који се дисконтује, 
као дела броја дана у години тог новчаног тока до 31. децембра претходне 
године. 
Математичка формула за обрачун d/t изражава се на следећи начин: 
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t(0)=1+yyyy(0)*12*31 - yyyy (0)*01*01  
t(к)=1+ yyyy (к)*12*31 - yyyy (к)*01*01, при чему је 
дат(0) - датум нултог периода, а дат(к) - датум периода у коме је новчани ток 
који се дисконтује. При дисконтовању нето новчаних токова примењује се 
календарски број дана у месецу и 365/366 дана у години; 
 
12) У рубрици Укупно у колони 11 сабирају се сви дисконтовани нето новчани 
токови из појединих периода, чији резултат мора бити нула. 
За израчунавање ефективне стопе лизинг накнаде по формулама из овог 
упутства користе се методи покушаја и линеарне интерполације, уз употребу 
одговарајућег рачунарског програма. 
 
5. Образац 9 - Информативна понуда садржи елементе прописане тачком  8. 
Одлуке. 
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XI ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ 

 
 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ДАВАОЦУ 
ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 1  

(камион са товарним сандуком и цирадом) 
ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ДАВАОЦУ 
ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 2  

(камион - шасија са надградњом хидрауличне 
подизне платформе за рад на висини) 

ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне 

подизне платформе за рад на висини) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ДАВАОЦУ 
ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидрауличне дизалице) 

ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 3 
 (хидрауличне дизалице) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - 
ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 4  

(путничка возила D сегмента) 
ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 4 
 (путничка возила D сегмента) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - 
ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 5  

(путничкоа возила B сегмента)                          
ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 5 
 (путничкоа возила B сегмента) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - 
ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 6  

(теренска теретна возила са погоном на 
сва четири точка (4x4) и товарним 

сандуком)                           

ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 6 
 (теренска теретна возила са погоном на сва 
четири точка (4x4) и товарним сандуком) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - 
ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 7  

(путничка возила високе класе 
(премиум сегмент) са погоном на 4 

точка)                           

ОБРАЗАЦ 1 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (даваоца лизинга)  

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу 

 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…) 

 

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоје у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ИСПОРУЧИОЦУ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЗА ПАРTИЈУ 7 
 (путничка возила високе класе (премиум 

сегмент) са погоном на 4 точка) 

ОБРАЗАЦ 1А 

 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (испоручилац предмета лизинга)  

Назив и седеште понуђача (улица, број, место)  

Општина  

Генерални директор/директор  

Лице које ће потписати уговор о испоруци  

Лице за контакт  

Број телефона  

Број факса  

Електронска пошта  

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  

Матични број предузећа  

Порески идентификациони број предузећа  

Тип понуђача (правна форма организације предузећа - 
ДОО, АД, Јавно предузеће,ортачко, командитно…)  

Организациони део (опционо) 
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, 

Јединице…), уколико исти не постоји у оквиру предузећа 
није потребно ништа уносити 

 

 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

МАРКА ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ТИП ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ 6 
КОМАДА ВОЗИЛА 

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 6 КОМАДА НОВИХ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 6 КОМАДА НОВИХ 

ВОЗИЛА 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 6 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
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         М.П. 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне 

подизне платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  

 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  

 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ 
ДОБРА  

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ 10 
КОМАДА ПОНУЂЕНИХ 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА  

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 10 КОМАДА НОВИХ 
ПОНУЂЕНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА БЕЗ ПДВ 

- а 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 10 КОМАДА НОВИХ 
ПОНУЂЕНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 10 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  

 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА  

 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ 
ДОБРА  

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ (2 
КОМАДА) ПОНУЂЕНИХ 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА  

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) ПОНУЂЕНОГ 
ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 2 КОМАДА НОВИХ 

ПОНУЂЕНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА БЕЗ ПДВ 
- а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 2 КОМАДА НОВИХ 
ПОНУЂЕНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДОБРА 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 2 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 

М.П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

МАРКА ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ТИП ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ 4 
КОМАДА ВОЗИЛА 

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 4 КОМАДА НОВИХ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 4 КОМАДА НОВИХ 

ВОЗИЛА 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 4 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

МАРКА ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ТИП ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ 41 
КОМАДА ВОЗИЛА 

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 41 КОМАДА НОВИХ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 41 КОМАДА НОВИХ 

ВОЗИЛА 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 41 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 6  
(теренска теретна возила са погоном на сва четири 

точка (4x4) и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

МАРКА ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ТИП ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ СВИХ 6 
КОМАДА ВОЗИЛА 

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 6 КОМАДА НОВИХ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА СВИХ 41 КОМАДА НОВИХ 

ВОЗИЛА 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за свих 6 
возила): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРTИЈУ 7  
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) 

са погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 1/2 

 
 
 
ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

МАРКА ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ТИП ПОНУЂЕНО ВОЗИЛА 
 

 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 1 
КОМАДА ВОЗИЛА 

 

 

1 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 1 (једног) НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1 КОМАД НОВОГ 
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ - а 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

3 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ, 
ЛИЗИНГ НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ 

КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О 
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ 
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА) 

БЕЗ ПДВ - а 
УКУПНО ЗА 1 КОМАД НОВОГ ВОЗИЛА 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ - а (2+3) 

 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

 
Сви сервиси током гарантног периода (материјал, делови и рад) су бесплатни. 
 

Опција понуде важи: _______дана од дана отварања понуда 

 
Понуђени рок испоруке (за 1 
возило): 

_______дана од дана потписивања уговора о 
испоруци 

 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОБРАЗАЦ 2 
Страна 2/2 

 
 
 
 
 
 

Понуђени услови и начин плаћања 

УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 
 

___________________ 
 

 
 

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА 
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО 

 
___________________ 

 
 
 

Посебне погодности: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су понуђена возила 
произвођача, ознаке, марке и типа како је наведено у обрсцу 2. 
 
 
        
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 6 возила 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 6 возила 

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 2  

(камион - шасија са надградњом хидрауличне 
подизне платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 
Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове, без ПДВ - а и без трошкова финансијског 

лизинга 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга, без 

ПДВ - а 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга са ПДВ 

- ом 
________________________________________ 

(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 10 предметна добара  

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 10 предметна добара  

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 
Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове, без ПДВ - а и без трошкова финансијског 

лизинга 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга, без 

ПДВ - а 
________________________________________ 

(унети цену и валуту) 

Јединична цена предметних добара укључујући све 
трошкове и трошкове финансијског лизинга са ПДВ 

- ом 
________________________________________ 

(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 2 предметна добара  

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 2 предметна добара  

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 4 возила 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 4 возила 

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 41 возила 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 41 возила 

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 6   
(теренска теретна возила са погоном на сва четири 

точка (4x4) и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 6 возила 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 6 возила 

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРTИЈУ 7   
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) 

са погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

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

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

Трошкови који чине укупну цену: 

царина  
транспорт  

укупно остали трошкови у вези са реализацијом 
уговора, без трошкова финансијског лизинга 

 

укупно трошкови који настају закључењем уговора 
о  фин. лизингу у складу са обрасцима 7 и 8 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ - а (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 1 возило 

________________________________________ 
(унети цену и валуту) 

Укупна вредност понуде са ПДВ - ом (испорука фцо 
ЕД "Југоисток", укључујући све трошкове, лизинг 

накнаду и друге трошкове који настају закључењем 
уговора о фин. лизингу) за 1 возило 

________________________________________ 
(уколико је цена изражена у РСД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.               
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

 платформе за рад на висини)  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица)  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
 
 



89 
 

 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента)  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента)  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
       _____________________ _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 6  
(теренска теретна возила са погоном на сва четири точка (4x4)  

и товарним сандуком)  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
       _____________________ _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА 

КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 7  
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са погоном на 4 точка) 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.                
      
      ДА            НЕ 
 
 
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих 
лица.                            
      ДА            НЕ 
 
- Да смо носиоци права интелектуалне својине 
                                   .         
      ДА            НЕ 
 
         (заокружити) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ 
 
       _____________________ _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца): 
 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  
         М.П. 
 



94 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

 платформе за рад на висини)  
 

Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца): 

 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 
        М.П. 



95 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца): 
 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 
        М.П. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента)  

 
Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца): 
 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
        М.П. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента)  

 
Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца): 
 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 
        М.П. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 6  
(теренска теретна возила са погоном на сва четири точка (4x4)  

и товарним сандуком) 
 

Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца): 

 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 
        М.П. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ЗА ПАРTИЈУ 7  
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са погоном на 4 точка) 

 
Трошкови израде узорака (ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца): 
 
Редни 
број 

Спецификација трошкова 
израде узорака 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова 
прибављања средства 

обезбеђења 

Износ без ПДВ - а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ - ом 
(у динарима) 

    
    
    
    

Укупан износ (без ПДВ - а): 
 

Укупан износ (са ПДВ - ом): 
 

 
 
Напомена: Сходно одредбама члана 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру тршкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 
 
              ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
 
 
        М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
 
 
 
 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

 платформе за рад на висини)  
 
 
 
 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
                                     _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
 
 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента)  

 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента)  

 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 6  
(теренска теретна возила са погоном на сва четири точка (4x4)  

и товарним сандуком) 
 
 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ОБРАЗАЦ 6 
 

 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ПАРTИЈУ 7  
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са погоном на 4 точка) 

 
 
 
 
 

 
 
По пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

-  ПДВ на камату садржану у 
лизинг накнади 

 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 1  

(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

 
 
Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно 
каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане 
условима осигуравача. 
 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан доспећа. 
 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет 
лизинга опкупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, 
уз цену опције од _________________. 
 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 90 дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи 
начин: у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне 

подизне 
платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

-  ПДВ на камату садржану у 
лизинг накнади 

 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 2  

(камион - шасија са надградњом хидрауличне 
подизне 

 платформе за рад на висини)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

 
 
Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје 
возила) закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа 
осигурања: Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно 
каско осигурање које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане 
условима осигуравача. 
 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан доспећа. 
 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет 
лизинга опкупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, 
уз цену опције од _________________. 
 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 90 дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи 
начин: у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

-  ПДВ на камату садржану у 
лизинг накнади 

 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 3  

(хидраулична дизалица)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

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

ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

- 
 ПДВ на камату садржану у 

лизинг накнади 
 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  



114 
 

         М.П. 
 
 
ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 4  

(путничка возила D сегмента)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

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

ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

- 
 ПДВ на камату садржану у 

лизинг накнади 
 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
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         М.П. 
 
 
ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 5  

(путничка возила В сегмента)  

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

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

ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 6  
(теренска теретна возила са погоном на сва четири 

точка (4x4)  
и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

- 
 ПДВ на камату садржану у 

лизинг накнади 
 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
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    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  
         М.П. 
 
 
ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 6  

(теренска теретна возила са погоном на сва четири 
точка (4x4)  

и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

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

ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 ЗА ПАРTИЈУ 7  
(путничка возила високе класе (премиум сегмент) 

са погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 1/2 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  
 

Прималац лизинга:  

Предмет лизинга:  

Валута и курс обрачуна:  

Датум:  

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

Бруто набавна вредност предмета 
лизинга 

 Преглед других трошкова који настају 
закључењем уговора о финансијском 

лизингу 
- ПО ВОЗИЛУ - 

Набавна вредност предмета лизинга 
 Трошкови одобрења 

(обраде захтева) 
 

ПДВ на набавну вредност предмета 
лизинга 

 
ПДВ на трошкове одобрења 

 

Учешће(10% нето вредности са 
финансирањем ПДВ-а) 

- 
 ПДВ на камату садржану у 

лизинг накнади 
 

Износ нето финансирања = 
 Трошкови интеркаларне 

камате 
 

Преостала вредност предмета 
лизинга 

- 
 Трошкови уписа уговора у 

регистар финансијског 
лизинга 

 

Износ који се амортизује кроз рате 
лизинг накнаде 

= 
 ПДВ на трошак уписа 

уговора у регистар 
финансијског лизинга 

 

Укупна камата +  Трошкови кредитног бироа  
Укупан износ рата лизинг накнаде =  ПДВ на интеркаларну камату  

Број рата лизинг накнаде /  Остали трошкови  
Износ рате лизинг накнаде =    
Номинална каматна стопа    

Ефективна стопа лизинг накнаде    

 
             ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде   
  
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА 

О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ  
ЗА ПАРTИЈУ 7  

(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са 
погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 7 
Страна 2/2 

 

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

ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 
 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

 платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидраулична дизалица) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 
 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 
 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 
 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
ЗА ПАРTИЈУ 6  

(теренска теретна возила са погоном на сва четири точка 
(4x4)  

и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ О ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
ЗА ПАРTИЈУ 7  

(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са 
погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а , Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

 
ЕЛИН:  
Номинална каматна стопа:  
Преостала вредност:  
 
Напомена: Исказана ЕЛИН важи на дан израде плана отплате финансијског лизинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз образац 8 доставити комплетан план отплате трогодишњег финансијског 
лизинга - потписан и оверен од стране понуђача - даваоца лизинга 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
 
 
 
 



128 
 

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА 
ПАРTИЈУ 1  

(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање 
од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве 
и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доспећа. 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи 
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од 
_________________. 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 
накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 
дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од 
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
                  ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА 
ПАРTИЈУ 2  

(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 
 платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање 
од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве 
и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доспећа. 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи 
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од 
_________________. 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 
накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 
дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од 
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
                  ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА 
ПАРTИЈУ 3  

(хидраулична дизалица) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

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

ПАРTИЈУ 4  
(путничка возила D сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

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

ПАРTИЈУ 5  
(путничка возила В сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 
 

Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 
 

Привредно друштво 
за дистрибуцију 

електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање 
од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве 
и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доспећа. 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи 
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од 
_________________. 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 
накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 
дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од 
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
                  ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА 
ПАРTИЈУ 6  

(теренска теретна возила са погоном на сва четири точка 
(4x4)  

и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање 
од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве 
и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доспећа. 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи 
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од 
_________________. 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 
накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 
дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од 
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
                  ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ ПРИРОДЕ ЗА 
ПАРTИЈУ 7  

(путничка возила високе класе (премиум сегмент) са 
погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 9 

 

 
Статус у понуди - давалац лизинга Наручилац: 

 
Привредно друштво 

за дистрибуцију 
електричне енергије 
"Југоисток", Булевар 
др Зорана Ђинђића 

46а, Ниш 

Пословно име даваоца лизинга  
Адреса  
Матични број  
ПИБ број  
Број рачуна  
Број телефона  
Број факса  
Електронска пошта  

Прималац лизинга:   
Предмет лизинга:   

Валута и курс обрачуна:   
Датум:   

 
Бруто набавна вредност предмета лизинга:  

Износ учешћа:  
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа:  

Износ рате лизинг накнаде:  
Други трошкови који настају закључењем уговора о 

финансијском лизингу: 
 

Номинална каматна стопа:  
Ефективна стопа лизинг накнаде:  

Осигурање предмета лизинга  
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи 
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање 
од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве 
и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача. 
Валутна клаузула 
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доспећа. 
Право опције 
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи 
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од 
_________________. 
Превремена отплата 
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 
накнаде, под следећим условима: 
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 
дана пре дана отплате. 
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од 
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга. 
 
                  ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 

ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 1 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача 
који је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/предметних 
добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 
особе и 

бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 

ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 
ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 2 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 

ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 3 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 

ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 
ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 4 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 

ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 5 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 

ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 
ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 6 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ 

ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У ОВОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10 

 
ОБРАЗАЦ 10 

 

 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПОРУЧИО МИНИМУМ 10 
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ТИПА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ У 
ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПРЕДХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ ПОЗИВА - Образац 10, за ПАРТИЈУ 7 
 

Ред. 
Бр. 

Назив купца 

Назив понуђача који 
је извршио 

испоруку(давалац 
лизинга или 
испоручилац 

предмета лизинга)  

Марка и тип 
испорученог 

добра/ 
предметних 

добара 

Број 
испоручених 

добра/ 
предметних 

добара 

Датум и 
година 

испоруке 

Име 
контакт 

особе и бр. 
телефона 

купца 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су горе наведени 
подаци тачни. 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
 
Уз образац Референц листе потребно је доставити: 
Једну или више потврда (издате на меморандуму купца, оверене и потписане од 
стране овлашћених лица купца), које су издате од стране купца предметних добара. 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ камион са 
товарним сандуком и цирадом 

ПАРТИЈА 1 (комада 6) 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/3 

 
 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

Тип возила камион са товарним сандуком и 
цирадом  

________________________________________ 
(уписати) 

Димензије  

Међуосовинско растојање      
3650-3850 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

Укупна дужина возила            
6450-6650 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

Задњи препуст        
1600-1800 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

Маса 

Бруто маса возила max.        
3500-kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Носивост предње ососвине   
1800- 2000 kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Носивост задње осовине       
2500- 2700 kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Корисна носивост                   
1300- 1500 kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

Радна запремина                   
2200- 2300 cm3 

________________________________________ 
(уписати) 

Снага                                       
75 - 85 kW 

________________________________________ 
(уписати) 

Обртни момент                       
250- 290 Nm 

________________________________________ 
(уписати) 

Минимална норма издувних 
гасова EURO5 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мењач 6- степени мануелни мењач ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ослањање 
Механичко на обе осовине, 
напред са торзионом опругом 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Шасија 
"C" профил, минималне дебљине 
4 mm 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Точкови Напред једноструки, назад дупли ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Кочнице 
Дискови на сва четири точка, 
ABS+ASR+ESP+HILL Holder 
(помоћ на узбрдици) 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ камион са 
товарним сандуком и цирадом 

ПАРТИЈА 1 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/3 

 
 

Кабина 

Полуизбачена кабина са два реда 
седишта (1+2+4), сва седишта 
опремљена наслонима за главу и 
сигурносним појасевима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Остала опрема 

ЛЕД дневна светла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Светла за маглу позади ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Дигитални тахограф ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Спољашњи ретровизори 
електропомични и са грејачима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електрично отварање прозора на 
возачевом и сувозачевом 
седишту 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Припрема за куку ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 
 
 
 

Товарни сандук  

Товарни сандук са страницама 
од елоксираног алуминијума 
висине 400 mm на возилу са 
продуженом кабином (6+1) и 
међуосовинским растојањем 
3650-3850 mm  

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Димензије 

дужина  
3.000- 3.500 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

ширина  
2.000- 2.200 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

висина страница 
 min. 400 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

странице  од елоксираног алуминијума ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

подшасија  израђена од челичних профила ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

под  од водоотпорне блажујке 
дебљине min.18 mm 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

бочне странице  Једноделне ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

отварање бочних и 
задње странице  

према доле ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

фиксна предња 
страница  Висине min. 400 mm ________________________________________ 

(уписати) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ камион са 
товарним сандуком и цирадом 

ПАРТИЈА 1 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 3/3 

 
 
 

Остала опрема 

алкице за причвршћивање 
терета 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

цирада једнобојна у боји по 
жељи купца 

________________________________________ 
(уписати) 

алке за  сајлу и  сајла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

утоварна висина са 
намонтираним арњевима 
минимум 1700mm 

________________________________________ 
(уписати) 

пескарење челичних делова и 
двоструко бојење у боји према 
жељи купца 

________________________________________ 
(уписати) 

бочна заштита од подлетања ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

блатобрани на задњим 
точковима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
        
         
УСЛОВИ 
Понуђач је у 
обавези да 
достави 
приликом 
испоруке од 
овлашћених 
стручних 
установа 
следеће 

Атест о 
усаглашености возила 
са "Правилником о 
подели моторних и 
прикључних возила и 
техничким условима за 
возила у саобраћају на 
путевима". 
 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 
       
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ  

камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 
платформе за рад на висини  

( количина: 9 комада ) 
ПАРТИЈА 2 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/4 

 

 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 
 

Димензије 
        

Међуосовинско растојање  
3650-3850 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

Укупна дужина возила    
6500-6700 mm  

________________________________________ 
(уписати) 

Предњи препуст             
1350-1450 mm 

________________________________________ 
(уписати) 

Маса 

Бруто маса возила max.     
5000-5500 kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Носивост предње ососвине  
1900-2000 kg 

________________________________________ 
(уписати) 

Носивост задње осовине     
3600-3800 kg            

________________________________________ 
(уписати) 

Корисна носивост                 
2700-2900 kg                

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

Радна запремина       
2850-3000 cm3                       

________________________________________ 
(уписати) 

Снага                       
105-115 kW 

________________________________________ 
(уписати) 

Обртни момент     
320-360 Nm                              

________________________________________ 
(уписати) 

Минимална норма издувних гасова 
EURO 5 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мењач 6- степени мануелни мењач ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ослањање 
Механичко на обе осовине, напред 
са торзионом опругом 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Шасија "C" профил, минималне дебљине 4 
mm 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Точкови Напред једноструки, назад дупли ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Кочнице 
Дискови на сва четири точка, 
ABS+ASR+ESP+HILL Holder (помоћ 
на узбрдици) 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ  

камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 
платформе за рад на висини  

( количина: 9 комада ) 
ПАРТИЈА 2 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/4 

 

 
 

Кабина 

Полуизбачена кабина са два реда 
седишта (1+2+4), сва седишта 
опремљена наслонима за главу и 
сигурносним појасевима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Остала опрема 

ЛЕД дневна светла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Светла за маглу позади ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Дигитални тахограф ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Спољашњи ретровизори 
електропомични и са грејачима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електрично отварање прозора на 
возачевом и сувозачевом седишту 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Припрема за куку ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 
хидрауличнa подизнa платформa за рад на висини 

 ( количина: 9 комада ) 
ПАРТИЈА 2 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 3/4 

 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 
Зглобна трокрака 
хидраулична платформа 

 ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Могућност бесконачног 
окретања око своје осе 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Управљање платформом из 
корпе и са тла 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Стартовање и заустављање 
мотора из радне корпе 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Изолација целе платформе 
до 1.000 V 
 

 
________________________________________ 

(уписати) 

Четири хидраулична 
стабилизатора (постављена 
под углом) са могућношћу 
појединачног управљања 
 

 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Помоћна пумпа за ручни 
погон за принудно спуштање 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Хидраулични погон преко 
извода снаге из мењача 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Осигурање граничних 
положаја 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Степен заштите 
електроуређаја IP65 

 ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радна висина 14,5 – 15 m 
 

 ________________________________________ 
(уписати) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ  
камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

платформе за рад на висини  
( количина: 9 комада ) 

ПАРТИЈА 2 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 4/4 

 

 

Носивост радне корпе 
платформе 200 kg 
 

 
________________________________________ 

(уписати) 

Минимални бочни дохват 7 
m  ________________________________________ 

(уписати) 

Минимална дужина треће 
руке 1.800 mm 

 

 
________________________________________ 

(уписати) 

Ширина платформе у возном 
стању максимално 2,1 m 

 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Висина платформе од горње 
ивице шасије возила у 
возном стању максимално 
2,5 m 
 

 

________________________________________ 
(уписати) 

Бочна заштита од 
подлетања 
 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Габаритна светла 
 

 ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радни фар у радној корпи 

 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Жуто ротационо светло на 
крову кабине  

 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

УСЛОВИ  
Понуђач је у обавези 
да достави приликом 

испоруке од 
овлашћених 

стручних установа 
следеће 

Атест о усаглашености 
возила са платформом 
са Правилником о 
подели моторних и 
прикључних возила и 
техничким условима за 
возила у саобраћају на 

путевима 

 
 
 

ДА / НЕ 
                          (ЗАОКРУЖИТИ) 

УСЛОВИ  
Понуђач је у обавези 
да достави приликом 

испоруке од 
овлашћених 

стручних установа 
следеће 

Атест Заштите на раду за 
возило са платформом 

 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ  
хидраулична дизалица ( количина: 2 комада ) 

ПАРТИЈА 3 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/2 

 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

Тип  хидраулична дизалица 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Подизни момент 
Од 140 кНм до 145 кНм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Тежина на 
хидрауличном дохвату 2,6 м – мин. 5500 кг ________________________________________ 

(уписати) 

Тежина на 
максималном 
хидрауличном дохвату 

12,6 м – мин. 1000 кг 
________________________________________ 

(уписати) 

Један механички 
наставак 

  ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Окретање мин. 405° 
   

________________________________________ 
(уписати) 

Окретни момент мин. 21 кНм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Хидраулично бочно 
извлачење предњих 
стабилизатора  

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Црева за уље 
провучена кроз стуб 
дизалице 

  
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Управљачки разводник 
на бази дизалице, 
руковање са нивоа тла 
са обе стране возила и 
са истим распоредом 
руковања 

  

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 Лежајеви окретнице 
дизалице се купају у 
уљу 

 
ДА / НЕ 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

Резервоар за уље са 
филтером 

 ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Кука окретљива на 
врху положаја  
носивости 8 тона 

 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ  
хидраулична дизалица ( количина: 2 комада ) 

ПАРТИЈА 3 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/2 

 
 

УСЛОВИ 
Понуђач је у 
обавези да 
достави 
приликом 
испоруке од 
овлашћених 
стручних 
установа 
следеће: 

 

Атест возила са уграђеном 
дизалицом. 

 

 
Напомена: Дизалица ће се монтирати на постојећем возилу марке ФАП 2023 Б/38, 
4x4, са мотором Мерцедес ОМ 906 ЛА ЕУ 3, снаге 170 кW(230КС), радна запремина 
6370цм3, са мењачем 6 С-80, са кратком кабином, број седишта 1+1, са металним 
некупујућим товарним сандуком са ракањцима, витлом 5400кг, укупне масе 20.000 кг 
корисне носивости 11.500 кг, сопствене масе 8.500 кг, година производње 2011. 
Бројеви шасије: 

1. Т49140401БЦБГ7026 – ЕД Ниш 
2. Т49140401БЦБГ7025 – Електротимок Зајечар, погон Књажевац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ путничког 
возила Д сегмента( количина: 4 комада ) 

  ПАРТИЈА 4 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/2 

 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 

Тип возила путничко возило 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

4- цилиндрични дизел мотор ЕУРО 
5 

________________________________________ 
(уписати) 

Радна запремина мотора 1950-1970 
(цм3) 

________________________________________ 
(уписати) 

Максимална снага мотора 130-140 
(КС) 

________________________________________ 
(уписати) 

Максимални обртни момент маx. 
320 (Нм) 

________________________________________ 
(уписати) 

Мењач 6-степени мануелни ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Маса возила и 
дозвољена 
оптерећења 

Маса празног возила без возача и 
са 90% пуним резервоаром 1500-
1540 (кг) 

________________________________________ 
(уписати) 

Укупна дозвољена маса 
максимално 2100 (кг) 

________________________________________ 
(уписати) 

Спољашње 
димензије возила 

Дужина 4700- 4800 (мм) 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Ширина 1800- 1820 (мм) 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Висина 1450- 1470 (мм) 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Међуосовинско растојање 2700- 
2715 (мм) 

________________________________________ 
(уписати) 

Каросерија 
4 врата 
 

________________________________________ 
(уписати) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ путничког 
возила Дсегмента( количина: 4 комада ) 

  ПАРТИЈА 4 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/2 

 
 

Опрема 

Аутоматски двозонски клима уређај ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Металик боја ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предња седишта подесива по 
висини и електроподешавањем 
наслона возачевог седишта 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Централни наслон за руке напред 
(између седишта возача и 
сувозача) 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ваздушни јастуци за возача и 
сувозача као и систем ваздушних 
завеса за путнике на предњим и 
задњим седиштима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мултифункцинални кожни волан ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

ЕСП, АБС, АСР ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Алу фелне ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Резервни точак пуних димензија ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Магленке ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предњи брисачи са сензором за 
кишу 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Централно даљинско закључавање ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електронска паркирна кочница ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радио ЦД МП3 са екраном 
осетљивим на додир 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

8 звучника 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Електроподесиви спољашњи 
ретровизори са грејачима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електронска паркирна кочница ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Паркинг сензори напред и позади ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Темпомат ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Сензори за притисак у 
пнеуматицима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 
                   ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________ 
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 

 путничког возила Б сегмента 
( количина: 25комада ) 

 ПАРТИЈА 5 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/2 

 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 
 

Тип возила путничко возило 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

3- цилиндрични бензински мотор 
ЕУРО 6 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радна запремина од 1100-1200 (цм3) ________________________________________ 
(уписати) 

Максимална снага мотора 50-60 
(КС) 

________________________________________ 
(уписати) 

Максимални обртни момент 100-110 
(Нм) 

________________________________________ 
(уписати) 

Мењач 5- степени мануелни ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Маса возила и 
дозвољена 
оптерећења 

Маса празног возила 1000кг- 1100 
(кг)- беза возача и 90% напуњеним 
резервоаром 

________________________________________ 
(уписати) 

Дозвољена укупна маса 1500- 1550 
(кг) 

________________________________________ 
(уписати) 

Спољашње 
димензије возила 

Дужуна 3900- 4000 (мм) 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Ширина 1600- 1690 (мм)- без 
спољашњих ретровизора 

________________________________________ 
(уписати) 

Висина 1480-1490 (мм) 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Међуосовинско растојање маx. 
2470(мм) 

________________________________________ 
(уписати) 

Каросерија 5 врата 
 

________________________________________ 
(уписати) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 

 путничког возила Б сегмента 
( количина: 25комада ) 

 ПАРТИЈА 5 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/2 

 
 
 

 

Браници у боји возила ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ручице и ретровизори у боји возила ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ваздушни јастуци за возача и 
сувозача 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Бочни ваздушни јастуци напред ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електронски имобилизатор ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електро подизачи предњих стакала ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електроподизачи задњих стакала ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

АБС ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електрохидраулично прогресивно 
управљање 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Централно 
откључавање/закључавање 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Даљинско закључавање ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Седиште возача подесиво по 
висини 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Серво волан подесив по дубини ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радио Цд плејер мп3 ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Пакет за пушаче ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предња светла за маглу ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Задња светла за маглу ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Резервни точак у пуној величини ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ел. Подешавање и грејање 
спољних ретровизора 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мануелни клима уређај ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Брисач и грејач задњег стакла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Дневна светла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
                   ПОНУЂАЧ 
    _____________________  _____________________ 
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 



155 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 
техничке карактеристике теренског теретног возила са 
погоном на сва четири точка (4x4) и товарним сандуком  

( количина: 6 комада ) ПАРТИЈА 6 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/3 

 
 
 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 
 
 

Тип возила 
теренско теретно возило са 
погоном на сва четири точка (4x4) и 
товарним сандуком 

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

Турбодизел мотор са директним 
убризгавањем горива у цилиндре , 
ЕУРО 5 норма 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Број цилиндара 4 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Снага мотора: 130-140 кС 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Маx. обртни момент до 340 Нм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Радна запремина мотора : маx. 
1970 цм3 

________________________________________ 
(уписати) 

Каросерија 

Број врата 4 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Број седишта 5 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Дупла кабина  ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Дужина возила : 5000-5300 мм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Ширина возила : 2000-2230 мм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Висина возила : 1800-1840 мм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Дужина товарног простора  1500-
1600  мм 

________________________________________ 
(уписати) 

Ширина товарног простора мин. 
1200 мм 

________________________________________ 
(уписати) 

Висина бочне странице 500-510 мм 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Клиренс мин. 260 мм 
 

________________________________________ 
(уписати) 



156 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 
техничке карактеристике теренског теретног возила са 
погоном на сва четири точка (4x4) и товарним сандуком  

( количина: 6 комада ) ПАРТИЈА 6 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/3 

 
 

Мењач 

Мануелни шестостепени, 
селективни 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електрична блокада 
диференцијала 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

АБС, АСР, ЕДС ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Перманентни погон на свим 
точковима (4x4) 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Опрема 

Селективни погон на свим 
точковима 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Интегрисан степеник на задњем 
бранику 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Бруто тежина возила маx. 3,04Т ________________________________________ 
(уписати) 

АБС, АСР , ЕДС  - Са електронском 
блокадом диференцијала 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Резервни точак пуних димензија 
Алат и дизалица 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предњи браник у боји возила  ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Тапацирана централна конзола ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Три наслона за главу на задњем 
седишту 

________________________________________ 
(уписати) 

Клупа са 3 седишта, позади ________________________________________ 
(уписати) 

Даљинска контрола централне 
браве - Могућност отварања 
изнутра 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електроподизачи стакала ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ваздушни јастук за возача ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Тепих у кабини возача ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Тепих у путничкој кабини ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Четири ушице за везивање терета ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ретровизори у боји возила ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електроподесиви спољни 
ретровизори - Грејачи спољних 
ретровизора 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Три утичнице 12В   - На контролној 
табли, централној  конзоли и у 
товарном делу 

________________________________________ 
(уписати) 

ЦД, МП3 уредјај, 6 звучника   - 4 
 напред и 2 позади  

________________________________________ 
(уписати) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 
техничке карактеристике теренског теретног возила са 
погоном на сва четири точка (4x4) и товарним сандуком  

( количина: 6 комада ) ПАРТИЈА 6 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 3/3 

 
 

 

Темпомат - Уредјај за регулацију и 
ограничење брзине 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предња и задња светла за маглу ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

полуаутоматски клима уредај ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Пакет за пушаце   - Пепељара   - 
Упаљац 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мултифункционални дисплеј ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

алуминијумске фелне  ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ручице на вратима у боји возила ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Фиоке испод предњих седишта. ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 

техничке карактеристике путничког возила високе класе 
(премиум сегмент) са погоном на 4 точка  

( количина: 1 комада ) 
ПАРТИЈА 7 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 1/3 

 

 

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

МАРКА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 

 
 

Тип возила 
путничко возило високе класе 
(премиум сегмент) са погоном на 4 
точка  

________________________________________ 
(уписати) 

Мотор 

В6 дизел мотор са цоммон-раил 
системом убризгавања и турбо 
пуњачем ЕУРО 5 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Радна запремина мотора маx. 3000 
цм3 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Максимална снага мотора 250КС 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Максимални обртни момент мотора 
до 600Нм 

________________________________________ 
(уписати) 

Каросерија 

Број врата 4 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Број седишта 5 ________________________________________ 
(уписати) 

Дужина  маx. 4950 мм ________________________________________ 
(уписати) 

Висина маx. 1455 мм ________________________________________ 
(уписати) 

Ширина маx. 1900 мм ________________________________________ 
(уписати) 

Међуосовинско растојање маx. 2915 
мм 

________________________________________ 
(уписати) 

Маса возила 
Маса празног возила до 1800 кг 
 

________________________________________ 
(уписати) 

Дозвољена укупна маса маx. 2340 кг ________________________________________ 
(уписати) 

Мењач Аутоматски седмостепени ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Врста погона стални погон на сва четири точка ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 

техничке карактеристике путничког возила високе класе 
(премиум сегмент) са погоном на 4 точка  

( количина: 1 комада ) 
ПАРТИЈА 7 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 2/3 

 

 

Опрема 

ЕСП ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

АБС ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Управљач подесив по висини и 
дубини 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мултифункционални кожни 
четворокраки волан 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Темпомат ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Предња седишта подесива по 
висини 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Кожна седишта ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Централно даљинско 
закључавање/откључавање 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Ваздушни јастуци за 
возача/сувозача, бочни ваздушни 
јастуци (завесе) 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Спољашњи електроподесиви 
ретровизори са грејачима, 
затамњивањем и меморијом 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Сензор притиска у гумама ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Сензор за светло и кишу ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Дневна светла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Металик боја ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Патоснице напред/позади ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Прилагодљиво пнеуматско 
ослањање 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Електрична завесица задњег стакла/ 
мануелне завесице бочних стакала 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Затамњено задње стакло ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Мултимедијални колор дисплеј са 
уграђеним навигационим системом 
(мин. 7"), МП3 

_______________________________________ 
(уписати) 

Паркинг сензори напред и позади ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Аутоматски четворозонски клима 
уређаји 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПОНУЂЕНОГ 

техничке карактеристике путничког возила високе класе 
(премиум сегмент) са погоном на 4 точка  

( количина: 1 комада ) 
ПАРТИЈА 7 

 
ОБРАЗАЦ 11 
Страна 3/3 

 

 

 

Тонирано ветробранско стакло и 
тонирана бочна стакла и тонирано 
задње стакло 

ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

Алуминијумске фелне 18" ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

XЕНОН светла ДА / НЕ 
(ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОНУЂАЧ 
 
    _____________________  _____________________  
    (даваоц лизинга и испоручилац предмета лизинга) или овлашћени  
     представник понуђача заједничке понуде 
         
         М.П. 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 1  
(камион са товарним сандуком и цирадом) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
 

Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.   ___________________________________________(назив привредног друштва) са 

седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: 
Давалац лизинга ) и  

 
2. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. , 

из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  
директор др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - ВОЗИЛА, марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
 
 

Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

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

Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
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Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
 
 

Право откупа 
Члан 5 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
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Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

Коришћење предмета лизинга  
Члан 7 

Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, 
у складу са овим уговором, упутствима произвођача и наменом предмета лизинга. 
 
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са ставом 1. овог члана, 
одговара за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга, без обзира на то да 
ли је непосредно користио предмет лизинга или је то учинило друго лице по његовом 
налогу или лице којем је Прималац лизинга омогућио коришћење предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу 
само уз претходну сагласност Даваоца лизинга. 
 
Прималац лизинга не може предузимати радње које за последицу могу имати отуђење 
или било који други вид угрожавања права својине Даваоца лизинга. 
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Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 

Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
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Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  

Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 

 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
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Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21 

Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 
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• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
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Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 
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5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
1) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
2) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
3) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
4) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
5) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
6) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
7) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
8) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 
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                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
 
 

________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 2  
(камион - шасија са надградњом хидрауличне подизне 

 платформе за рад на висини) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 
Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. 
, из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - камион - шасија са адградњом 
хидрауличне подизне платформе за рад на висини , марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
 
 

Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу 
уговора закљученог са_____________________________________(пословно име 
привредног друштва – испоручиоца ) у ( даље овај став не попуњавати)____________ 
дана _____________________године (даље: Уговор о испоруци) 
 
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из 
Конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац 
лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор. 
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Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
 
 

Право откупа 
Члан 5 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
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Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

Коришћење предмета лизинга  
Члан 7 

Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, 
у складу са овим уговором, упутствима произвођача и наменом предмета лизинга. 
 
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са ставом 1. овог члана, 
одговара за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга, без обзира на то да 
ли је непосредно користио предмет лизинга или је то учинило друго лице по његовом 
налогу или лице којем је Прималац лизинга омогућио коришћење предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу 
само уз претходну сагласност Даваоца лизинга. 
 
Прималац лизинга не може предузимати радње које за последицу могу имати отуђење 
или било који други вид угрожавања права својине Даваоца лизинга. 
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Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 

Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
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Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  

Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 
 
 



178 
 

 
 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 

                                      
Усклађивање месечних лизинг рата 

Члан 17 
 

Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21 

Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
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Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
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испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
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своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 

 
5. РАСКИД УГОВОРА  

 
Једнострани раскид Даваоца лизинга  

Члан 29 
Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 

9) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
10) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
11) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
12) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
13) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
14) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
15) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
16) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
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Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 

 
  

                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
 
 

________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 3  
(хидрауличне дизалице) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
 

Закључен између уговорених страна: 
 
 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. 
, из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНУ)  - хидрауличну дизалицу, марка 
____________, тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
 
 

Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу 
уговора закљученог са_____________________________________(пословно име 
привредног друштва – испоручиоца ) у ( даље овај став не попуњавати)____________ 
дана _____________________године (даље: Уговор о испоруци) 
 
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из 
Конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац 
лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор. 
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Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
 
 

Право откупа 
Члан 5 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
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Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

Коришћење предмета лизинга  
Члан 7 

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

Члан 8 
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да врши 
све потребне поправке искључиво у сервису испоручиоца или овлашћених сервисера. 
Прималац лизинга дужан је да користи (уграђује) само оригиналне резервне делове 
предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем предмета лизинга у 
исправном стању, односно вршењем поправки изван овлашћених сервиса и 
коришћењем неоригиналних резервних делова. 
 
 
 

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 

Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
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Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  

Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 
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Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21 

Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
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• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 
остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
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је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
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Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 
 
 

 
 

5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
17) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
18) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
19) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
20) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
21) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
22) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
23) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
24) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 
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                                     Примена Закона о финансијском лизингу  

Члан 33 
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона којим се 
уређује финансијски лизинг. 
 
 
 

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
 
 

________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 4  

(путничког возила D сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
 

Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2.Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. , 
из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - ВОЗИЛА, марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
 
 

Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу 
уговора закљученог са_____________________________________(пословно име 
привредног друштва – испоручиоца ) у ( даље овај став не попуњавати)____________ 
дана _____________________године (даље: Уговор о испоруци) 
 



195 
 

Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из 
Конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац 
лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор. 
 
 

Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
 
 

Право откупа 
Члан 5 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
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Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

Коришћење предмета лизинга  
Члан 7 

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

 
 

Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 

Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
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Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  

Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
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од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 

 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21 

Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
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Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  
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Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
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Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 

 
 
 
 
 

5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
25) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
26) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
27) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
28) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
29) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
30) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
31) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
32) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 
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Ако наступи раскид уговора, Давалац лизинга има право на повраћај предмета лизинга, 
а Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга омогући неометани приступ и 
преузимање лизинга. 
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга. 
При враћању предмета лизинга странке ће саставити записник којим се утврђује право 
стање предмета лизинга. 

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 

 
  

                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
 
 

________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
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                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 5 

(путничког возила В сегмента) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 
 

Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2.Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. , 
из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - ВОЗИЛА, марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
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Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

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

Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
 
 

Право откупа 
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Члан 5 
Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

Коришћење предмета лизинга  
Члан 7 

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

 
 

Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 
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Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 

 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
Члан 21 
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Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
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Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 

 
 
 
 
 

5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
33) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
34) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
35) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
36) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
37) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
38) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
39) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
40) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

Члан 30 
О раскиду уговора доставља се препорученим писмом обавештење другој уговорној 
страни на адресу означену у овом уговору, односно ако је дошло до промене адресе, на 
адресу о којој је, у складу са овим уговором, обавештена уговорна страна која раскида 
уговор. 
 



215 
 

Доказом да је друга уговорна страна примила писмено обавештење о раскиду уговора 
сматраће се: 
1)потпис на повратници, односно извештај о уручењу писменог обавештења. 
                                      

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 

 
  

                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 
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________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 6 
(теренског теретног возила са погоном на сва четири точка 

(4x4) и товарним сандуком) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 
Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2.Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. , 
из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - ВОЗИЛА, марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
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Право својине Даваоца лизинга  

Члан 2 
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу 
уговора закљученог са_____________________________________(пословно име 
привредног друштва – испоручиоца ) у ( даље овај став не попуњавати)____________ 
дана _____________________године (даље: Уговор о испоруци) 
 
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из 
Конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац 
лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор. 
 
 

Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
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Право откупа 
Члан 5 

Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

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

 
 

Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 
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Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  
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Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 
 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 

 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Гаранција за добро извршење посла 
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Члан 21 
Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 

Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
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ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 

 
 
 
 
 

5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
41) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
42) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
43) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
44) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
45) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
46) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
47) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
48) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 

 
  

                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 
 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 
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________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

ПРИРОДЕ ЗА ПАРTИЈУ 7  
(карактеристике путничког возила високе класе (премиум 

сегмент) са погоном на 4 точка) 

 
ОБРАЗАЦ 12 

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

 
Закључен између уговорених страна: 
 

 
1.  ___________________________________________(назив привредног друштва) са 
седиштем у _________________________________(место и адреса) које заступа 
______________________________________(име и презиме и својство) (даље: Давалац 
лизинга ) и  

 
2.Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „ ЈУГОИСТОК ″ Д.О.О. , 
из Ниша, са седиштем у  Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
матичним бројем 20114142, т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа  директор 
др Игор Новаковић, дипл.инж. (даље: Прималац лизинга) 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уговора 

Члан 1 
 

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и 
коришћења следеће покретне ствари: 1 (ЈЕДНОГ)  - ВОЗИЛА, марка ____________, 
тип__________, број шасије__________, број мотора__________, година 
производње________________, снага мотора____________, радна 
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга). 
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни 
део овог уговора. 
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга. 
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Право својине Даваоца лизинга  
Члан 2 

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

Лизинг накнада 
Члан 3 

Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са 
Уговором о испоруци. 
 
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга 
платити учешће од 10 % , односно_______________________ динара / евра 
(________________________________ словима) нето вредности са финансирањем 
ПДВ-а, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на 
дан плаћања (уколико је вредност дата у еврима), као и све трошкове које је Давалац 
лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за финансијски лизинг и то у 
износу од _____________ динара / евра. 
 
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг 
накнада) износи _______________ динара / евра. 
 
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу 
са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора 
и Планом отплате, који су саставни делови овог уговора, с тим да прва рата доспева у 
року од ______ дана од дана испоруке предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у 
складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате 
утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима). 
 
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ 
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би 
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга. 
 
 

Рок на који је уговор закључен 
Члан 4 

Овај уговор је закључен на период од 3 (три) године и  _______ дана, од дана 
закључења овог уговора. ___________________________ (уписати рок испоруке из 
понуде ) 
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Право откупа 

Члан 5 
Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о 
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не 
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга. 
 
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу 
плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је 
држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време. 
 
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње рате и 
свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и Плана 
отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право да предложи 
Даваоцу лизинга да му одобри откуп предмета лизинга по цени преостале вредности 
предмета лизинга Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) од _______________, 
уз цену опције од ___________________, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини 
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине. 
Прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи предмет лизинга, обавести 
Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре истека времена на који је Уговор 
закључен. 
    
 
 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Преузимање предмета лизинга 
Члан 6 

Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси 
Примаоца лизинга – Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у складу са Уговором о 
испоруци, и то у року од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ 
календарских дана од дана потписивања Уговора о испоруци. 
 
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о 
примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. 
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме 
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга, број 
уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 
 
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет 
лизинга прелази на Примаоца лизинга. 
 
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све 
до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и Уговором о 
испоруци. 
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, 
техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испопуци.   
 
 

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

 
 

Одржавање предмета лизинга   
Члан 8 

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

Одговорност Примаоца лизинга за штету  
Члан 9 

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

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга  
Члан 10 

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

Инструменти обезбеђења плаћања  
Члан 11 



231 
 

Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга 
_________ бланко соло меница, с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева  за 
регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга ). 
 
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац 
лизинга одобрава Примаоци лизинга накнади рок од 3 (три) дана од дана обавештења о 
том одобравању. 
 
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става  2. овог члана не испуни своје 
доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или 
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих 
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату. 
 
    
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, 
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, 
Даваоцу лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те 
промене, као и картон депонованих потписа. 
 
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу 
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора. 
 
Плаћање по уовору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2013. години 
вршиће се до нивоа средстава обезбеђених годишњим планом пословања за 2013. 
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2014., односно у 
2015. години, наручилац ће извршити на основу усвојеног Годишњег плана пословања 
за 2014., односно 2015. годину. 
 
 

Обавеза осигурања 
Члан 12 

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

Наступање осигураног случаја  
Члан 13 

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

Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга  
Члан 14 

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

Превремена отплата  
Члан 15 

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

 
Регистрација уговора о лизингу  
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Члан 16 
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар 
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року 
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне 
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана 
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података 
условиле. 
 
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
                                      

Усклађивање месечних лизинг рата 
Члан 17 

 
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате Обрачуна 
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора. 
 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. 

 
 

Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга  
Члан 18 

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

Право преноса својине 
Члан 19 

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

Обавештавање Примаоца лизинга 
Члан 20 

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

Давалац лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 
Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за добро извршење посла у 
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а која мора да траје најмање 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у понуди и наведен у 
члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
 
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану банкарску гаранцију из става 1. овог 
члана врати Даваоцу лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола: 

• Протокола о примопредаји возила; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век 

од 3 (три) године и каталога. 
 

 
Члан 22 

Банкарска гаранција пословне банке за добро извршење посла активира се: 
• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 

Технички опис понуђених возила, који представља обавезан део понуде 
• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све 

остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и 
овог уговора; 

• ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. У том случају неће се 
наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора; 

• уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери 
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да 
претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне набавке поверити 
подизвршиоцу. 

 
 

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

 
 

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 24 
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Испоручилац предмета лизинга или Давалац лизинга се обавезује да, на дан 
примопредаје возила, преда Примаоцу лизинга банкарску гаранцију пословне банке за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а која мора да траје најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока који је 
дат у понуди, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 
Гаранција пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року активира се у 
случају да Испоручилац предмета не поступи у складу са одредбама члана 25. Уговора. 

 
 

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА  

 
Одговорност за материјалне недостатке  

Члан 25 
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току 
гарантног периода, Примаоцу лизинга одговарају Давалац и Испоручилац предмета 
лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико Прималац лизинга не добије 
испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у 
гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан 
Уговором о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, 
Прималац лизинга има да наплати гаранцију из члана 24. овог уговора. Ако се 
недостаци у целости не отклоне активирањем гаранције из члана 24. овог Уговора или 
је гаранција већ активирана, Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе 
захтева од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за 
Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог члана, 
Прималац предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 
6- ог дана од достављања обавештења Даваоцу. 
По испуњењу обавезе из овог члана од стране Испоручиоца или Даваоца лизинга,  
Давалац лизинга има право захтевати плаћање лизинг накнаде, с тим што се иста не 
може обрачунавати за период обуставе. Сходно томе уговор о лизингу ће бити 
продужен за онолико дана колико је трајала обустава плаћања.Поред захтева за 
отклањање недостатака и неисправности у гарантном року, Прималац лизинга има 
право да од Испоручиоца (односно Даваоца лизинга под условима наведеним у 
претходним ставовима овог члана), захтева исплату по 75 Е нето дневно по возилу (у 
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан 
плаћања) за свако возило и за сво време за које возило буде ван саобраћаја због 
техничке неисправности. 
Испоручилац, односно Давалац лизинга је дужан да исплату наведеног износа изврши  
у року од 8 дана од дана испостављања фактуре. 

 
 

Одговорност за правне недостатке 
Члан 26 

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

 
 

Члан 27 
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне 
недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора 
признао основано право трећег лица. 
 
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу 
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити 
своје одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за 
претрпљену штету. 

 
 

Члан 28 
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или 
правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина 
Примаоца лизинга на предмету лизинига. 

 
 
 

5. РАСКИД УГОВОРА  
 

Једнострани раскид Даваоца лизинга  
Члан 29 

Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга: 
49) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде, 
50) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања 

овог уговора, 
51) не исплати две или више рата лизинг накнаде, 
52) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о 

испоруци, 
53) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са 

уговором, односно наменом предмета лизинга, 
54) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања, 
55) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или 

коришћење предмета лизинга трећим лицима, 
56) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора. 

 
Обавештење у случају раскида  

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

Право повраћаја предмета лизинга  
Члан 31 

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

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                      
Престанак Примаоца лизинга  

Члан 32 
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе 
прелазе на правног следбеника тог лица. 
 
 
 

 
  

                                     Примена Закона о финансијском лизингу  
Члан 33 

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

Решавање спорова 
Члан 34 

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

Правно дејство 
Члан 35 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 
 
 
 



238 
 

 
 
  ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА                                                      ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА 

  
 
 

________________________    ________________________ 
 

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

финансијском лизингу 
                2.План отплате финансијског лизинга 
                3.Образци 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и Образац 11 из усвојене понуде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


