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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број  72/2018 деловодни број 1/2018-3773 од  
10.12.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку  72/2018, 
деловодни број 1/2018-3773/1 од  10.12.2018., припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку друмских возила путем финансијског лизинга, у 
отвореном поступку, по партијама, број набавке 72/2018 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок испоруке, место испoруке добара 

4 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 22 

VII Модел уговора 36 

VIII Прилог 43 

 
 

Конкурсна документација садржи укупно 44 странe 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд. 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: www.infrazs.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским актима донетим на основу Закона. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 72/2018 је набавка друмских возила путем 
финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата, по партијама и то: 

Партија 1: 6 ( шест ) друмских теретних возила са 5 седишта 

Партија 2: 6 ( шест ) друмских теретних возила са 2 седишта 
 
 

4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
  
6. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  
радним даном од 8-16 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.   72/2018 су добра – куповина  друмских  возила, по 
партијама путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата. 

Партија 1: 6 ( шест ) друмских теретих возила са 5 седишта 

Партија 2: 6 ( шест ) друмских теретих возила са 2 седишта 
 

Назив и ознака  из општег речника набавки – 34113300  
 
2.Партије:  

 

Јавна набавка је обликована по партијама. 
 

 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Техничке карактеристике: 
Техничке карактеристике возила која су предмет набавке: 
Партија 1: 6 ( шест ) друмских теретних возила са 5 седишта 

редни 
број 

техничке карактеристике 

1 Радна запремина возила минимум 1500cm3 

2 Дужина возила минимум 4400мм 

3 
Минимална запремина товарног простора са склопљеним 2. 
редом седишта: 3,2 m3 

4 Moторна група: дизел 

5 Снага моторне групе: минимум 88KW 

6 Број седишта укључујући и возачево: 5 

7 Међуосовинско растојање: до 2800 mm 

8 Управљач серво подесив по висини 

9 Боја: бела 

10 Норма токсичности издувних гасова: Еуро 6 

11 

Стандардна опрема возила: ABS+EDB+ESC+MSR+ASR+HILL 
HOLDER,  ваздушни јастуци за возача и сувозача, борд 
компјутер, сигурносни појасеви, електрично подизање 
предњих стакала, даљинско централно закључавање, клима 
уређај, подешавање волана по висини, електрично 
подешавање фарова по висини, дељива, преклопива и 
склопива задња клупа, радио уређај, резервни точак 
стандардних димензија  

 
Партија 2: 6 ( шест ) друмских теретних возила са 2 седишта 

редни 
број 

техничке карактеристике 

1 Радна запремина возила до 1600cm3 

2 Дужина возила минимум 4750мм 

3 теретни pick-up са затвореним товарним простором  
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4 Moторна група: дизел 

5 Снага моторне групе: минимум 88KW 

6 Минимална носивост 900кг 

7 Међуосовинско растојање:  3100-3300 mm 

8 Минимална дужина возила 4750мм 

9 Минимална дужина товарног простора 2150мм 

10 Минимална запремина товарног простора  4,1 m3 

11 Управљач серво подесив по висини 

12 Боја: бела 

13 Норма токсичности издувних гасова: Еуро 6 

14 

Стандардна опрема возила: ABS+EDB+ESC+MSR+ASR+HILL 
HOLDER,  ваздушни јастуци за возача, сигурносни појасеви, 
електрично подизање предњих стакала, даљинско централно 
закључавање, клима уређај, подешавање волана по висини, 
електрично подешавање фарова по висини, дељива, радио 
уређај, резервни точак стандардних димензија, лимена задња 
двокрилна врата 

 
 
Квалитет добра: У цену сваког возила мора бити урачунато и следеће: 

- комплетна регистрација, са техничким прегледом и издатом 
регистрационом налепницом и таблицама 

- сет обавезне опреме H7 
- сет одговарајућих резервних зимских пнеуматика, са накнадном заменом, 

монтажом и балансирањем 
- гумене патоснице (напред и позади) и 
- уље за доливање 1 литар 

 
 Квалитет 
 
Друмска возила, која су предмет набавке,  морају бити нова, исправна и 
неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са исправама о 
усаглашености или декларацијом производа, описом производа и оригиналним 
упутством за руковање и одржавање са преводом на српски језик и у потпуности 
морају одговарати спецификацији наведеној у конкурсној документацији. 
 
Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено пуничко возило са 
целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се 
након испоруке први пут региструје.  
Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима (“Сл. гласник РС” бр. 40/12, 102/12, 
19/13 и 41/13) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник 
РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14). 
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или 
неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све 
захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђена 
возила могу имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези 
да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме. 
Понуђена добра не могу имати ниже техничке карактеристике и мање опреме од 
најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача, а мора имати сву 
захтевану опрему. 
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Рок испоруке 
 
Испорука предметних возила извршиће се у седишту/продајном салону 
Продавца (испоручиоца предмета лизинга) у року од максимално 60 дана од 
дана почетка примене уговора, уз присуство овлашћених представника све три 
Уговорне стране, који том приликом потписују и записник о примопредаји возила. 
Контролно - квалитативни пријем теренских друмских возила ће извршити 
стручна комисија формирана од Наручиоца приликом испоруке. 
 
Гаранција 

 
Гаранција за испоручено друмско теренско возило мора трајати најмање 24 
месеца од датума испоруке возила, односно да тече од дана када је записнички 
констатован квалитативни пријем, без ограничења у километражи. 
 

                                                                           

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар, (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији, (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

 
4. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

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

 
5. услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности – Доказ: Потребно је доставити: - 
Фотокопија важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, и то дозволу 
Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга.  
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  

- Да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да у 
претходне три године (2015, 2016, 2017.) није исказивао губитак у 
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пословању.  
- Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом, односно 

да поседује или користи одговарајући пословни простор и да је понуђач 
истовремено овлашћени сервисер за марку и тип возила које нуди.  

- Да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила од стране 
произвођача или овлашћеног генералног заступника. 

  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона) - Доказ:  

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  или други извод из 

регистра надлежног органа (која се издаје сходно члану 12. Закона о 

регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ бр. 55/2004 и 

61/2005). За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава 

овлашћени орган – институција земље понуђача.  

 

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

 

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
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организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

2) Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); Доказ:  
- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  
- уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода 
 

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да достави 

Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно Члану 10. Став. 2. 

Закона о агенцији за приватизацију „Службени гласник РС“ бр. 38/2001 и 

135/2004). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

4) Услов из члана чл. 75. Ст. 2.  
 

Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 

VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности – Доказ: Фотокопија 
важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, и то дозволу Народне 
банке Србије за обављање послова финансијског лизинга.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

- Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН - ЈН који издаје 
Агенција за привредне регистре (за период 2015, 2016, 2017. године). 
Уколико понуђач по Закону о рачуноводству води пословне књиге по 
систему простог књиговодства, као доказ доставља: биланс успеха, 
порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 
грађана на приход од самосталних делатности, издату од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за претходне три обрачунске године (2015, 2016, 2017. 
године). Привредни субјекат који није у обавези да утврђује финансијски 
резултат пословања (паушалац) доставља: потврду пословне банке о 
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оствареном укупном промету на пословно - текућем рачуну за претходне 
три обрачунске године (2015 - 2017. године),   

- Изјава на сопственом меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица, којом понуђач потврђује да располаже одговарајућим техничким 
капацитетом, односно да поседује или користи одговарајући пословни 
простор и да је понуђач истовремено овлашћени сервисер за марку и тип 
возила које нуди.  

- Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила, која је 
издата од стране произвођача или овлашћеног генералног заступника  

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

 

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не 
издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву 
оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним 
органом те државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови 
за примену тог средства.   

 

Наведени докази о испуњености обавезних услова се могу достављати у 
неовереним копијама, а додатни услови и достављањем попуњене изјаве која је 
саставни део конкурсне документације, а уколико подносилац понуде испуњава 
све услове, дужан је да по пријему писаног позива наручиоца достави оригинал 
или оверену копију доказа у примереном року (који не може бити дужи од 5 дана) 
који одреди наручилац. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 

јавно доступни. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
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до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која 
није на српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Позив за подношење понуда објављен је на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Акционарско друштво за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србија“,  
Београд  -  Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 
11000 Београд, соба 134, писарница у приземљу, са назнаком: "Понуда за 
јавну набавку друмских возила путем финансијског лизинга, по партијама, 
у отвореном поступку, број набавке  72/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до -
15.01.2019. године, до 12.00 часова, по локалном времену, без обзира на начин 
подношења. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

Понуда мора да садржи: 
 

 Образац понуде – (образац 1), Понуђач је обавезан да достави Образац 
понуде, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени.  

 
Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава 
табелу 3. – Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем 
подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и 
доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У 

случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 

 Образац структуре ценe – (образац 2), попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписати и печатом  оверити образац. 
 

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач (образац 3) 

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије, број 124/12) 
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 
печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача)  Образац трошкова 
припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду 
трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно наручилац 
ће бити дужан надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења у 
случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.  

 

 Изјаву о независној понуди – (образац 4),  
Попуњен, оверен  печатом и  потписан од  стране овлашћеног  лица  

понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом  

оверава сваки од чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (образац 5) ,   
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом 

оверава сваки од чланова групе понуђача.  
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 Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде – 
као инструмент обезбеђења понуде (гаранција за озбиљност понуде): 
Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на 
први позив, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата 
од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а 
која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за 
Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.  
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске 
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати 
КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ 
КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује 
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 
је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна 
рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од вредности и 
тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи 
понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 
Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи 
износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за 
решавање спорова. 
Модел банкарске гаранције ( образац 7). 

 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе издавања 
банкарске  гаранције за добро извршење посла  
 
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и 
печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању 
уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока испоруке возила.  
Модел писма о намерама ( образац 6). 

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача. (поглавље VII) 

   
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача мора да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел 

уговора. 

3. ПАРТИЈЕ:  
Јавна набавка је обликована по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави 
понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 
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 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Акционарско 
друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“, Београд а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта ул. 
Немањина бр. 6, 11000 Београд, соба 134 у приземљу са назнаком: 
 

- „Измена понуде за јавну набавку друмских возила путем 
финансијског лизинга, по партијама, број набавке  72/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ“,  или 

- „Допуна понуде за јавну набавку друмских возила путем 
финансијског лизинга, по партијама,  број набавке  72/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ“,  или 

- „Опозив понуде за јавну набавку друмских возила путем 
финансијског лизинга, по партијама,  број набавке  72/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ“,  или 

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку друмских возила путем 
финансијског лизинга, по партијама,  број набавке  72/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова 
понуда изабрана, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност 
понуде. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 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. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање.  
Плаћање се врши уплатом на текући рачун даваоца лизинга.  
Плаћање ће се вршити: Учешће максимално: 10% од бруто набавне вредности 
предмета лизинга, а остатак путем финансијског лизинга на 60 једнаких 
месечних рата. 
Понуде са другачијим начином плаћања биће одбијене као неприхватљиве. 
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години.  
 
 9.2.  Захтев у погледу рока важења понуде 
Понуда важи минимално  90  дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду.  
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цене у понуди изразити у динарима или еврима.  
Страни понуђачи могу цену да искажу у једној страној валути. У том случају ће се 
за прерачун у динаре користити одговарајући средњи курс Народне банке Србије 
на дан када је започето отварање понуда. 
Цене у Обрасцу понуде, исказати у нето износу без урачунатог ПДВ, док цене у 
Обрасцу структуре цене исказати по јединици мере без ПДВ, укупно без ПДВ, 
укупно са ПДВ, на начин како је наведено у обрасцу структуре цене. 
Цене морају бити јасно и читко уписане.   
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – 
Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса 
www.poreskauprava.gov.rs. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса www.mpzzs.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, 
Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде – 
као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): 
Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први 
позив, на износ од пет (5%) процената од вредности  понуде без ПДВ-а, која је 
издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а  
која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и 
са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. Инострани понуђачи 
достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, 
а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА 
НАЈМАЊЕ  НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 ( ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије 
или подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). 
Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 
Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који 
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова. 
 
Понуђач, односно продавац (испоручилац лизинга), чија понуда буде 

изабрана као најповољнија, биће дужан да достави наручиоцу, односно 

купцу (примаоцу лизинга), као средства финансијског обезбеђења 

испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију, и то: 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од коначног рока испоруке 

возила. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. Купац (прималац лизинга) ће уновчити банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у случају да Продавац (испоручилац лизинга) не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Продавац (испоручилац лизинга) може поднети гаранцију стране банке 

само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС 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 (Europen Securities 
and Markets Authorities -  ESMA). 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана дужим роком важења.  
Купац (прималац лизинга) не може вратити средство финансијског обезбеђења 
продавцу (испоручиоцу лизинга), пре истека рока трајања, осим ако је у целости 
испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, Продавац (испоручилац лизинга) је дужан да продужи важење 
банкарске гаранције, а према условима из Модела уговора, односно Уговора.   
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који 
у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
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бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена 
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 
и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, 
као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА  
    ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна 
стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6, електронске поште на e-mail 
nabavkе.infra@srbrail.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 72/2018. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
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односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда 
упоређивањем укупне  понуђене вредности  без ПДВ-а на паритету  FCO 
седиште  Продавца. ( Образац структуре цене). Приликом упоређивања понуда 
примењиваће се члан 86. ЗЈН. 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, наручилац ће донети 
одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни рок на возилу. 
Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове наручилац ће 
донети одлуку о обустави поступка предметне набавке. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине,  да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације). 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
      стварну    садржину понуде или није могуће упоредити је са 
      другим понудама. 
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 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 
 документацији 

 
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који 
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године. 

Доказ наведеног 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) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 

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

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису  
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

     закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.  
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач буде изменио 
или преправљао услове из конкурсне документације (услове плаћања, испоруке, 
важења понуде и сл.) или буде додавао документе или појашњења (осим 
документа који се односи на комерцијалне попусте)  који се не захтевају у 
конкурсној документацији. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail nabavke.infra@srbrail.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - .120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се  
        подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; „Инфраструктура железнице Србије“ад,; јавна набавка 57/2017; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
         којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти). 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
Отварање понуда ће се обавити дана 15.01.2018. године, по локалном 
времену у 13.00 часова, у просторијама наручиоца у Београду, ул. 
Немањина бр.6 , сала бр. 349,  I спрат. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис 
овлашћеног лица као и да буде оверено. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
Став 2. Тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
    (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Oбразац изјаве о поштовању обавеза проистеких из других важећих 
    Прописа (Образац 5); 

6)  Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
     банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 6) 
7) Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде (Образац 7) 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
друмских  возила путем финансијског лизинга, у отвореном поступку, по 
партијама, за Партију ______набавка бр.    72/2018 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  
А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

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

Марка аутомобила: _________________________________________ (уписати 
марку) 
 

Тип аутомобила: ___________________________________________ (уписати 
тип) 
 

Вредност понуде без ПДВа /РСД/€/  

Вредност ПДВа /РСД/€/  

Вредност понуде са ПДВом /РСД/€/:  

Начин  и рок плаћања 

Учешће максимално: 10% од бруто 
набавне вредности предмета лизинга, а 
остатак путем финансијског лизинга на 
60 једнаких месечних рата. 

Рок испоруке /од почетка примене 
уговора/ максимално 60 радних дана 

 

Паритет испоруке  

Гарантни рок на возилу (мотор, 
остала опрема итд) 

 

Гарантни рок на каросерију  

Важност понуде (мин 90 дана од 
дана отварања понуде) 

 

 
- Укупан нето износ набавке путем финансијског лизинга: 

 
___________________________________________________ /РСД/€/ 
 
 

- Укупан бруто износ набавке путем финансијског лизинга: 
 
___________________________________________________/РСД/€/ 

 
 
 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 
подизвођача: ___________________ 

- Саставни део понуде су  опште и техничке карактеристике  које Понуђач 
мора испунити  

 
 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
__________________                                           __________________________
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Образац 2  

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 Укупна вредност набавке: Куповина друмских возила путем 
финансијског лизинга, по партијама, за Партију _____, без ПДВ-а 
износи:______________________________________РСД/€  

 ПДВ износи: ___________________________________________РСД/€ 

 Укупна вредност са ПДВ-ом износи: _______________________РСД/€ 

 Вредност  једног возила без ПДВ-а износи:__________________РСД/€ 
 

 

Р. бр.  О П И С  Износ у РСД Износ у € 

1. Набавна вредност возила без ПДВ-а   
2. ПДВ – 20%    

3. Набавна вредност возила са ПДВ-ом   
 (3 = 1 + 2)    

4. Учеше 10 %  од набавне    
   вредности возила са ПДВ-ом    

5. 
Номинална каматна стопа ________%  
    

6. 
Ефективна каматна стопа  _______% 
    

7. 
Укупан  износ  камате  за  период  
трајања лизинга – 60 месеци   

     

8. Укупан износ ПДВ-а на камату    

9. Трошкови обраде захтева без ПДВ-а    

10. ПДВ на трошкове обраде захтева    
11. Трошкови уписа Уговора у регистар   

 финансијског лизинга без ПДВ-а    

12. 
ПДВ на трошкове уписа Уговора у 
регистар финансијског лизинга   

13. Трошкови кредитног бироа    

14. ПДВ на трошкове кредитног бироа    

15. Број рата 60    

16. Износ месечне лизинг рате    

 Укупна вредност возила путем    
17. финансијског лизинга без ПДВ-а    

 
(р.бр. 16*60 + р.бр. 4 + р.бр. 9 + р.бр. 11 
+ р.бр. 13)   

18.  Укупан ПДВ    

 
 (р.бр. 2 + р.бр. 8 + р.бр. 10 + р.бр. 12 + 
р.бр. 14)   

19. Укупна вредност возила путем   
 финансијског лизинга са ПДВ-    
 ом (р.бр. 17 + р.бр. 18)    
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Доспеће прве лизинг рате на наплату:________ дана од дана закључења 
Уговора о лизингу. 
 
 
 
                                                                            Потпис овлашћеног лица 
                                                                                  -даваоца лизинга- 
 
 
 
 
Датум:_____________ М.П. _____________________ 

 
 
 
 
У цену сваког возила мора бити урачунато и следеће: 

- комплетна регистрација, са техничким прегледом и издатом 
регистрационом налепницом и таблицама 

- сет обавезне опреме H7 
- сет резервних зимских пнеуматика одговарајућих димензија, са накнадном 

заменом, монтажом и балансирањем 
- гумене патоснице (напред и позади) и 
- уље за доливање 1 литар 

 
Прилози – Понуђач је у обавези да приложи следећа документа: 
План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају 
потписивањем Уговора о финансијском лизингу за цео период важења 
тог Уговора, модел Уговора о финансијском лизингу и модел Уговора о 
испоруци, који Давалац лизинга доставља на сопственом обрасцу, 
потписани и оверени од стране законског заступника Даваоца лизинга. 
Давалац лизинга је дужан да наведе минимум три осигуравајуће куће у 
моделу уговора о финансијском лизингу код којих је могуће осигурати 
возило и то од следећих ризика:  

 Потпуно – ауто осигурање са укљученим ризиком од утаје и крађе 
у Републици Србији, без учешћа у штети. 

 
 
У_________________________                                         ПОТПИС  
                                                                                 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 

 _________________
__ 

 М.П. 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац  4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке друмских возила путем финансијског 
лизинга, по партијама, набавка бр.  72/2018 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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Образац 5 

 

 

 

 
Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа  

за јавну набавку друмских возила путем финансијског лизинга, у 
отвореном поступку, по партијама, набавка број 72/2018 

 
 
У складу са чланом 76. став 2. ЗЈН, ______________________________________,  
____________________________________________________________________ 
                                                   (Назив понуђача) 
 
даје:  

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну 
набавку друмских  возила путем финансијског лизинга, у отвореном 
поступку, по партијама набавка број 72/2018.  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из 
групе понуђача  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

Потпис овлашћеног 
лица 

 
____________________ 
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                                                                                                                   Образац 6 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку друмских 
возила путем финансијског лизинга, у отвореном поступку, по партијама, 
набавка број    72/2018 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по 
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив 
понуђача), након што наш депонент закључи уговор са „Инфраструктура 
железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку друмских возила , путем 
финансијског лизинга у отвореном поступку, по партијама, набавка број  72/2018, 
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока испоруке у целости у износу 
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________динара  

(словима: __________________________________________________________) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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  Образац 7 
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 
 
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____    Датум:  
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. 
………… од ……….. за испоруку (опис добара), поднео Вама своју понуду бр. 
………… од ………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ 
и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 
тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека) 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 

 
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од 
стране Понуђача у обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране 

Наручиоца у току периода важности понуде: 

 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од 
њега буде тражено или 

 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 
документацијом. 

 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 
За и у име Банке 
..............................................         ...................................................... 
              (потпис)                                                         (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

(функција)       (функција) 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

Г А Р А Н Ц И Ј А 
за добро извршење посла бр. ________  

 
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 
 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина 

бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу 
да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални 
плативи износ и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, 
независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се 
изричито захтева у тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик 
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба 

учинити презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 

уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ 
или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или 
више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје 
обавезе из основног уговора. 
 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 
горе назначеном месту за презентацију. 
 
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 
За и у име Банке 
 
 ..........................................    .................................................. 
                (потпис)                                                           (потпис) 

…………………………..                           …………………………………. 

(функција)                        (функција) 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

куповина  друмских  возила, путем финансијског лизинга 
                                                    

                                                       за Партију_____ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд 
 

Немањина 6, 11000 Београд, 
( у даљем тексту: КУПАЦ ) 

 
 
 

и 
 

 

 

 

 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ ) 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром   „Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, 
Немањина 6, ПИБ 109108420,  матични број 21127094, које заступа вршилац 
дужности  Генералног директора  Др Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: 
купац/прималац лизинга), 

 
 и 
 
2. _________________________________________ са седиштем у 
_________________, Република Србија, улица 
________________________________, матични број: _____________, ПИБ: 
________________________________________________,  (у даљем тексту: 
Продавац/испоручилац предмета лизинга), које заступа директор 
________________________________________, са друге стране 
(продавац/испоручилац предмета лизинга, наступа са подизвођачем/учесник у 
заједничкој понуди _______________________________________________, 
ул.______________________из ____________________________, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
______________________________________. 

 
и 
 
3. _________________________________________ са седиштем у 
_________________, Република Србија, улица 
________________________________, матични број: _____________, ПИБ: 
______________________________________,  (у даљем тексту: давалац 
лизинга), које заступа директор ___________________________________, 
 
 
 

Куповина  друмских  возила, путем финансијског лизинга 
                                                    

                                                       за Партију_____ 

 
 

Члан 1. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Предмет овог уговора је куповина добара – шест друмских теретних возила 
марке________________________________________________________________
____________________________________________________________, ( навести 
назив, марку и тип возила ) путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних 
рата, према понуди и обрасцу структуре цена који се налази у прилогу уговора и 
чини његов саставни део. 
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Члан 2.  

КВАЛИТЕТ 

 

Квалитет добара из члана 1. овог уговора мора у свему да одговара техничким и 
другим захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила, техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима. 
 

Члан 3. 
ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА 
 

Купац (прималац лизинга) и Продавац (испоручилац предмета лизинга) су се 
споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде следећа: 

 

Вредност Уговора износи: __________________ (као у понуди) РСД/€, без ПДВ-а.  
 

Износ ПДВ-а _______________ РСД/€ (као у понуди). 
  
Укупна вредност уговора износи: ___________________(као у понуди)  РСД/€, са 
ПДВ-ом  
 
  
Укупна вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга износи 
________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 

 

Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2019. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 
Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2020. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 
Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2021. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 
Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2022. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 
Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2023. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 

Вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга за 2024. 
годину износи ________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 

Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог 
Уговора. 
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У цену сваког возила мора бити урачунато и следеће: 

- комплетна регистрација, са техничким прегледом и издатом 
регистрационом налепницом и таблицама 

- сет обавезне опреме H7 
- сет резервних зимских пнеуматика одговарајуће димензије, са накнадном 

заменом, монтажом и балансирањем 
- гумене патоснице (напред и позади) и 
- уље за доливање 1 литар 

  
Члан 4.  

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

 

Субјекти овог уговора су: Купац (прималац лизинга), Продавац (испоручилац 
предмета лизинга) и Давалац лизинга.  
Давалац лизинга___________________, као власник возила из члана 1. овог 
уговора који је према спецификацији Купца (примаоца лизинга) прибавио од 
Продавца (испоручиоца предмета лизинга), уз задржавање права својине, 
преноси на Купца (примаоца лизинга) овлашћење држања и коришћења 
путничког аутомобила на рок од _______ година.  
Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Купцу (примаоцу 
лизинга) достави добра из чл. 1 овог уговора (у даљем тексту:  друмско теренско 
возило) на начин и под условима из овог Уговора.  
Продавац (испоручилац предмета лизинга) предмета 
лизинга____________________, преноси на Даваоца лизинга право својине над 
предметним теренским друмским возилом, ради њихове предаје Купцу 
(примаоцу лизинга) на држање и коришћење. 
 
Члан 5. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца лизинга.  
Уговорену цену Купац (прималац лизинга) ће платити путем финансијског 
лизинга и то: са максимално 10% учешћа од бруто набавне вредности возила, 
ПДВ-ом на камату садржану у финансијском лизингу, као и остале трошкове који 
настају закључењем Уговора о финансијском лизингу, а остатак на 60 (шездесет) 
једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу који 
ће Купац као прималац лизинга закључити са Даваоцем лизинга најкасније на 
дан испоруке теренских друмских возила.  
Уплату учешћа, ПДВ-а на камату и осталих трошкова који настану приликом 
закључења Уговора о финансијском лизингу Купац (прималац лизинга) ће 
извршити на дан потписивања Уговора о финансијком лизингу.  
Уговор о финансијком лизингу за теренска друмска возила која су предмет овог 
Уговора, Купац (прималац лизинга) и Давалац лизинга закључиће под условима 
и елементима које је Давалац лизинга доставио у понуди 
број__________________од _________2019. године, најкасније на дан испоруке 
возила.   
Купац (прималац лизинга) не може захтевати од Даваоца лизинга да мења 
комерцијалне и финансијске елементе Уговора о финансијском лизингу које је 
Давалац лизинга дао у понуди.  
Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно 
власништво Купца (примаоца лизинга). Давалац лизинга се обавезује да након 
плаћања последње рате пренесе предмет лизинга у власништво Купца 
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(примаоца лизинга).  
Купац (Прималац лизинга) ће извршавати сва плаћања по средњем курсу НБС за 
ЕУР на дан уплате, уколико је понуда дата у ЕУР-има.  
Прималац Лизинга је дужан да предмет лизинга осигура код друштва за 
осигурање по избору Даваоца Лизинга (Давалац лизинга је дужан да наведе 
минимум три осигуравајуће куће код којих је могуће осигурати возило) и то од 
следећих ризика (потпуно – ауто осигурање са укљученим ризиком од утаје и 
крађе у Републици Србији, без учешћа у штети). 
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години.  
 

Инструмент обезбеђења Уговора о финансијском лизингу је ___________бланко 
меница (уписати број комада) 
 
 

Члан 6. 
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке друмских теренских возила из члана 1. овог уговора је _______  
дана од дана почетка примене Уговора о јавној набавци (максимално 60 радних 
дана од дана ). 
  
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту/продајном 
салону Продавца (испоручиоца предмета лизинга) уз присуство овлашћених 
представника све три Уговорне стране, који потписују записник о примопредаји. 
 

Члан 7.  

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у 
складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац (прималац 
лизинга) може одбити пријем возила, а Продавац (испоручилац предмета 
лизинга) је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана 
пријема рекламације, односно да испоручи возило/возила исте марке и 
карактеристика. 

 
Члан 8.  

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

 
Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 
гарантном листу који Продавац (испоручилац предмета лизинга) предаје Купцу 
(примаоцу лизинга) у моменту испоруке теренског друмског возила, заједно са 
сервисном књижицом и осталом документацијом.  
Гарантни период за возило (мотор, осталу опрему итд)  је _________ године 
(минимално две године), почев од дана преузимања возила.  
Гаранција на каросерију је _____________година (минимално 8 година).  
Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како 
је предвиђено сервисном књижицом.  
Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу 
гаранцији.  
Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног 
материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника 
Продавца (испоручиоца предмета лизинга).  
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У току трајања гарантног рока Продавац (испоручилац предмета лизинга) се 
обавезује да све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у 
законском року и под условима предвиђеним у гарантном листу.  
У случају да обавезе из претходног става овог члана не уради у предвиђеном 
року, Продавац (испоручилац предмета лизинга) је дужан да возило замени 
новим. 
 

Члан 9.  

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Продавац (Испоручилац лизинга) је дужан да на дан закључења овог уговора 
Купцу (примаоцу лизинга), достави: 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од коначног рока испоруке. Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

Купац (прималац лизинга) ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у случају да Продавац (испоручилац лизинга) не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Продавац 

(испоручилац лизинга) може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС 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 
(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  
Купац (прималац лизинга) не може вратити средство финансијског обезбеђења 
продавцу (испоручиоцу лизинга), пре истека рока трајања, осим ако је у целости 
испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, Продавац (испоручилац лизинга) је дужан да продужи важење 
банкарске гаранције, а према условима из Модела уговора, односно Уговора.   
 
Члан 10.  

РАСКИД УГОВОРА 

 
Купац (прималац лизинга) задржава право да једнострано раскине овај уговор 
уколико Продавац (испоручилац предмета лизинга) касни са испоруком више од 
осам ( 8 ) дана, односно ако испоручено друмско возило не одговара понуди број: 
__________________ (уписати број и датум понуде). 
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Члан 11.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорене стране су 
сагласне да је за решење спора надлежан Привредни суд у Београду . 
 
Члан 12.  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

  
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о 
облигационим односима.  

 
Продавац (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да у року од 5 (пет) дана 
од дана настанка пословне промене о истој писаним путем обавести Купца 
(примаоца лизинга). Купац је дужан да достави потребну документацију коју 
Давалац лизинга од њега захтева у року од 7 дана од потписивања овог Уговора. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране свих уговорних 
страна, а примењује се издавањем гаранције за добро извршење посла и важи 
до коначног испуњења свих уговорених обавеза. 
 
Члан 13.  

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца 
(примаоца лизинга) и 2 (два) за Продавца (испоручиоца предмета лизинга) и 1 
(један) за Даваоца лизинга. 

 

 
 

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     за ПРОДАВЦА 

 
 

 
________________________ 

           за КУПЦА 
в.д. генералног директора 

 
 
_____________________________   
             др Мирољуб Јевтић  
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VIII ПРИЛОГ: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 
 
Техничке карактеристике возила која су предмет набавке: 
Партија 1: 6 ( шест ) друмска теретна возила са 5 седишта 
 

редни 
број 

техничке карактеристике 

1 Радна запремина возила минимум 1500cm3 

2 Дужина возила минимум 4400мм 

3 
Минималназапремина товарног простора са склопљеним 2. 
редом седишта: 3,2 m3 

4 Moторна група: дизел 

5 Снага моторне групе: минимум 88KW 

6 Број седишта укључујући и возачево: 5 

7 Међуосовинско растојање: до 2800ccm 

8 Управљач серво поесив по висини 

9 Боја: бела 

10 Норма токсичности издувних гасова: Еуро 6 

11 

Стандардна опрема возила: ABS+EDB+ESC+MSR+ASR+HILL 
HOLDER,  ваздушни јастуци за возача и сувозач, борд 
компљутер, сигурносни појасеви, електрично подизање 
предњих стакала, даљинско централно закључавање, клима 
уређај, подешавање волана по висини, електрично 
подешавање фарова по висини, дељива, преклопива и 
склопива задња клупа, радио уређај, резервни точак 
стандардних димензија  

 
Партија 2: 6 ( шест ) друмска теретна возила са 2 седишта 

редни 
број 

техничке карактеристике 

1 Радна запремина возила до 1600cm3 

2 Дужина возила минимум 4750мм 

3 ( теретни pick-up са затвореним товарним простором ) 

4 Moторна група: дизел 

5 Снага моторне групе: минимум 88KW 

6 Минимални носивост 900кг 

7 Међуосовинско растојање:  3100-3300ccm 

8 Минимална дужина возила 4750мм 

9 Минимална дужина товарног простора 2150мм 

10 Минимална запремина товарног простора  4,1 m3 

11 Управљач серво подесив по висини 

12 Боја: бела 

13 Норма токсичности издувних гасова: Еуро 6 

14 
Стандардна опрема возила: ABS+EDB+ESC+MSR+ASR+HILL 
HOLDER,  ваздушни јастуци за возача, сигурносни појасеви, 
електрично подизање предњих стакала, даљинско централно 
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закључавање, клима уређај, подешавање волана по висини, 
електрично подешавање фарова по висини, дељива, радио 
уређај, резервни точак стандардних димензија, лимена задња 
двокрилна врата 

 
Квалитет добра: У цену сваког возила мора бити урачунато и следеће: 

- комплетна регистрација, са техничким прегледом и издатом 
регистрационом налепницом и таблицама 

- сет обавезне опреме H7 
- сет одговарајућих резервних зимских пнеуматика, са накнадном заменом, 

монтажом и балансирањем 
- гумене патоснице (напред и позади) и 
- уље за доливање 1 литар 

 
 Квалитет 
 
Друмска возила, која су предмет набавке,  морају бити нова, исправна и 
неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са исправама о 
усаглашености или декларацијом производа, описом производа и оригиналним 
упутством за руковање и одржавање са преводом на српски језик и у потпуности 
морају одговарати спецификацији наведеној у конкурсној документацији. 
 
Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено пуничко возило са 
целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се 
након испоруке први пут региструје.  
Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима (“Сл. гласник РС” бр. 40/12, 102/12, 
19/13 и 41/13) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник 
РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14). 
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или 
неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све 
захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђена 
возила могу имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези 
да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме. 
Понуђена добра не могу имати ниже техничке карактеристике и мање опреме од 
најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача, а мора имати сву 
захтевану опрему. 
Испорука предметних возила извршиће се у седишту/продајном салону 
Продавца (испоручиоца предмета лизинга) у року од максимално 60 дана од 
дана почетка примене уговора, уз присуство овлашћених представника све три 
Уговорне стране, који том приликом потписују и записник о примопредаји возила. 
Контролно - квалитативни пријем теренских друмских возила ће извршити 
стручна комисија формирана од Наручиоца приликом испоруке. 
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