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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
( Јавна набавка друмских возила путем финансијског лизинга, по партијама,
у отвореном поступку, бр. 72/2018 )
У конкурсној документацији на страни 14 стоји:
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.

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:
9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун даваоца лизинга.
Плаћање ће се вршити: Учешће максимално: 30% 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.

У конкурсној документацији у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене стоји:

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)

Врста-величина правног лица (заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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

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)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди
1)
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
А:Велико
Б:Средње
В:Мало
Г:Микро

Име особе за контакт
Назив учесника у заједничкој понуди
2)
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)
Име особе за контакт
3)

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
А:Велико
Б:Средње
В:Мало
Г:Микро

Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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.
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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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ОПИС
Набавна вредност возила без ПДВ-а
ПДВ – 20%
Набавна вредност возила са ПДВ-ом
(3 = 1 + 2)
Учеше 10 % од набавне
вредности возила са ПДВ-ом
Номинална каматна стопа ________%
Ефективна каматна стопа _______%
Укупан износ камате за период трајања
лизинга – 60 месеци
Укупан износ ПДВ-а на камату
Трошкови обраде захтева без ПДВ-а
ПДВ на трошкове обраде захтева
Трошкови уписа Уговора у регистар
финансијског лизинга без ПДВ-а
ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар
финансијског лизинга
Трошкови кредитног бироа

Износ у РСД

Износ у €

14.
15.
16.
17.

18.

19.

ПДВ на трошкове кредитног бироа
Број рата 60
Износ месечне лизинг рате
Укупна вредност возила путем
финансијског лизинга без ПДВ-а
(р.бр. 16*60 + р.бр. 4 + р.бр. 9 + р.бр. 11 +
р.бр. 13)
Укупан ПДВ
(р.бр. 2 + р.бр. 8 + р.бр. 10 + р.бр. 12 + р.бр.
14)
Укупна вредност возила путем
финансијског лизинга са ПДВом (р.бр. 17 + р.бр. 18)

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.

МЕЊА СЕ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И САДА ГЛАСЕ:

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)

Врста-величина правног лица (заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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

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)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди
1)
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
А:Велико
Б:Средње
В:Мало
Г:Микро

Име особе за контакт
Назив учесника у заједничкој понуди
2)
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)
Име особе за контакт
3)

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
А:Велико
Б:Средње
В:Мало
Г:Микро

Матични број
Порески идентификациони број
Понуђач (заокружити)
Врста-величина правног лица
(заокружити)

А:Правно лице
Б:Предузетник
В:Физичко лице
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.

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/€/:
Учешће максимално: 30% од бруто набавне
вредности предмета лизинга, а остатак
путем финансијског лизинга на 60 једнаких
месечних рата.

Начин и рок плаћања
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.

__________________

__________________________

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

ОПИС
Набавна вредност возила без ПДВ-а
ПДВ – 20%
Набавна вредност возила са ПДВ-ом
(3 = 1 + 2)
Учеше 30 % од набавне
вредности возила са ПДВ-ом
Номинална каматна стопа ________%
Ефективна каматна стопа _______%
Укупан износ камате за период трајања
лизинга – 60 месеци
Укупан износ ПДВ-а на камату
Трошкови обраде захтева без ПДВ-а
ПДВ на трошкове обраде захтева
Трошкови уписа Уговора у регистар
финансијског лизинга без ПДВ-а
ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар
финансијског лизинга
Трошкови кредитног бироа
ПДВ на трошкове кредитног бироа
Број рата 60
Износ месечне лизинг рате
Укупна вредност возила путем
финансијског лизинга без ПДВ-а
(р.бр. 16*60 + р.бр. 4 + р.бр. 9 + р.бр. 11 +
р.бр. 13)
Укупан ПДВ
(р.бр. 2 + р.бр. 8 + р.бр. 10 + р.бр. 12 + р.бр.
14)
Укупна вредност возила путем
финансијског лизинга са ПДВом (р.бр. 17 + р.бр. 18)

Износ у РСД

Износ у €

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.

У конкурсној документацији у моделу уговора стоји:
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 )

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.
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.
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 (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).
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).
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.
за ПРОДАВЦА

за КУПЦА
в.д. генералног директора

________________________

_____________________________
др Мирољуб Јевтић
ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА

______________________________

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА И САДА ГЛАСИ:

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 )

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.
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.
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 30% 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 (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).
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).
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.
за ПРОДАВЦА

за КУПЦА
в.д. генералног директора

________________________

_____________________________
др Мирољуб Јевтић
ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА

______________________________

С поштовањем
Комисија за ЈН

