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Крајњи рок за достављање 

понуда: 
18.11.2019. године до 10,00 часова 

Понуде доставити на адресу: 
Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић, 
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Јавно отварање понуда, 

обавиће се:  

У просторијама наручиоца Здравка Челара 16, Београд, 

дана 18.11.2019. године са почетком у 10,30 часова 

Укупан број страна: 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник 

РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 10/223 од 07.11.2019. 

год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку  (бр. 10/224 од 07.11.2019. год.) 

припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – набавка добара 

Набавка  путничког возила на лизинг према потребама  

Дома  ученика средњих школа Милутин Миланковић 

– Београд  ЈНМВ-04/2019 

 

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, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испoруке 

добара и сл. 

4-5 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

6 

V Упутство како се доказује испуњеност услова 7-8 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 9-17 

VII Образац понуде 18-21 

 

VIII 
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IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 27-29 

X Образац трошкова припреме понуде 30 

 

XI 
Образац изјаве о независној понуди 31 

 

XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 
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XIII Образац изјаве о месту седишта овлашћеног сервиса 33 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о јавној набавци 
 

1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ 

2. Здравка Челара 16, Београд 

3. www. pttdom.edu.rs 

4. Врста Наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава при Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја  

5. Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у 

складу са Законом  о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

     Предмет јавне набавке је набавка добара – Путничко возило на лизинг 

 

6. Назив из општег речника набавке: Путнички аутомобили, услуге финансијског  

лизинга. 
 

7.  Ознака из општег речника набавке: 34110000, 66114000.  

 

8. Јавнa набавкa није обликованa по партијама. 

 

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

 

10. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне 

субјектe за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање лица са инвалидитетом. 

 

11.  Подношење електронске понуде није допуштено. 

 

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

13.  Лице за контакт: Даница Танасијевић, e-mail адреса: 

javnenabavke@pttdom.edu.rs, радним данима у периоду од 08.00 до 14.00 часова. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ - 04/2019 су добра, односно набавка  путничког возила на 

лизинг. 

Ознака из општег речника набавке:  

34110000 – Путнички аутомобили 

66114000 - Услуге финансијског лизинга 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

 

Ред. 

бр. 
ОПИС 

  Јединица      

      мере 
Количина 

1. 
Путничко возило на лизинг (у складу са датом 

техничком спецификацијом за возило) 
ком. 1 

 

 

Понуђено ново возило мора бити у складу са важећим законским и подзаконским 

прописима Републике Србије, посебно са Правилником о подели моторних возила и 

прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и 

Законом о безбедности саобраћаја. 

 

1) Понуђач мора да понуди потпуно ново возило. Под термином „ново возило“ 

подразумева се некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и 

уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје. 

2) 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. Понуђено 

возило може 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. 

3) Понуђено возило не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у 

стандардној понуди произвођача, а мора имати сву захтевану опрему. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО.............................. 1 ком.     

 

Техничке карактеристике за путничко возило: 
 

• Број цилиндара: 4 

• Радна запремина: 1368ццм -1400ццм 

• Снага мотора: 70кw/95кс- 75кw/102кс 

• Гориво: Бензин 

• Мењач: 6 брзина + Р 

• Погон: Предњи 

• Димензије: 

- Међуосовинско растојање: 2636мм -2696мм 

- Дужина возила: 4532мм - 4550мм 

- Ширина возила: 1792мм - 1800мм 

- Висина возила: 1497мм- 1502мм 

- Запремина пртљажника: мин 520л 

                

Обавезна минимална опрема возила: 
 

• Даљинско откључавање/закључавање 

  (Abs.Esp,Asr,Msr, hill holder) 

• Ваздушни јастуци возач и сувозач 

• Бочни ваздушни јастуци 

• Команде на волану 

• TFT Екран осетљив на додир са USB, AUX утичницом и  Bluetoothom 

• Предње магленке 

• Задњи паркинг сензор и камера за поглед уназад 

• Алуминијумске фелне 16" 

• Клима уређај 

• Електроподесиви ретровизори са функцијом одмрзавањем 

• Електро подизачи стакала 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове: 
 

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седииште на њеној 

територији; 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

Напомена: 

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у 

понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став.1 тач. 1) до 4) овог 

Закона, Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 3) 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 чл. 75 став. 1 тач. 1) до 4) овог Закона. 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 

Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ   

1.  Да је понуђач овлашћени увозник и дистрибутер возила које нуди; 

2.  Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да на        

раздаљини од највише 150km од седишта наручиоца има најмање један 

овлашћени сервис за понуђено возило, као и да има минимум 10 овлашћених 

сервиса на територији Републике Србије. 

 

Понуђач је обавезан да достави попуњен модел уговора о испоруци путничких 

аутомобила, модел уговора о финансијском лизингу, попуњен и план отплате лизинг 

рата. Наведена документа морају бити потписана oд стране овлашћеног лица даваоца 

лизинга, у супротном понуда ће бити неприхватљива.                           

                     

Понуђач је обавезан да ДОСТАВИ КАТАЛОГ ЗА ПОНУЂЕНА ВОЗИЛА у који су 

уписане техничке карактеристике понуђених возила и назив, седиште и контакт 

подаци овлашћених сервисера. 
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V . УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са 

чланом 77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем изјаве којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава испуњености обавезних услова мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Испуњеност додатних услова учесници у заједничкој понуди доказују заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјава испуњености обавезних услова подизвођача потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача. Испуњеност додатних услова испуњава само понуђач. 

 

 

Чл. 76 Закона – ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА: 

  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом – да понуђач поседује на 

раздаљини од највише 150 км од седишта наручиоца има најмање један овлашћени 

сервис за понуђено возило, као и да има минимум 10 овлашћених сервиса на 

територији Републике Србије. 

 

Доказ: Изјава понуђача о месту седишта овлашћених сервиса и овлашћених 

сервисера. 

Изјавe мораjу да буду потписана од стране овлашћеног лица понуђача . Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно 

доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и 

додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из 

члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом). 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре 

доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона). 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то 

захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуђач припрема и подноси понуду у складу са захтевима из конкурсне 

документације. Конкурсна документација је припремљена на основу одредби ЗЈН, 

пратећих Правилника и осталих прописа који прате предмет ове набавке. 

 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: „Дома ученика средњих школа Милутин 

Миланковић – Београд“ ул. Здравка Челара бр. 16, 11000 Београд, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка добара – Набавка 

путничког возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа 

Милутин Миланковић – Београд  ЈНМВ-04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.11.2019. 

године најкасније до 10:00 часова. 

 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 дoстављена 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 (попуњен и потписан) - образац бр. VII  

● Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 

● Попуњен и потписан Образац структуре понуђене цене – образац бр. IX 

● Попуњен и потписан Образац трошкова припреме понуде – образац X 

(достављање овог обрасца није обавезно) 

● Попуњен и потписан Образац текста изјаве о независној понуди  - образац XI 

● Попуњен и потписан Образац  изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона 

о јавним набавкама  - образац XII 

● Образац изјаве о месту седишта овлашћених сервиса и овлашћених сервисера - 

образац XIII 

● Решење НБС за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга), 

● Попуњен модел уговора и модел уговора о финансијском лизингу са планом 

отплате лизинг рата - потписан од стране овлашћеног лица даваоца лизинга 

● Каталог за понуђено возило са техничким каратктеристикама понуђеног возила 

и назив, седиште и контакт податке овлашћених сервисера – на српском језику 

● Споразум чланова групе понуђача – у случају подношења заједничке понуде. 
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      3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

  Ова набавка није обликована по партијама.   

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

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: „Дом ученика средњих 

школа Милутин Миланковић – Београд“ ул. Здравка Челара бр. 16, 11000 Београд, са 

назнаком: Измена понуде за јавну мале вредности – набавка добара –  Набавка 

путничког возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа 

Милутин Миланковић – Београд ЈНМВ - 04/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну мале вредности – набавка добара – Набавка путничког 

возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа Милутин 

Миланковић – Београд ЈНМВ - 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну мале вредности – набавка добара – Набавка путничког 

возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа Милутин 

Миланковић – Београд ЈНМВ - 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну мале вредности – набавка добара – Набавка 

путничког возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа 

Милутин Миланковић – Београд ЈНМВ-04/2019 - 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. 
 

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 VII), 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V 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 уговора, без обзира на број подизвођача.  
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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 који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 

2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање путем финансијског лизинга и то по следећим елементима:  
 

- учешће 25% од бруто набавне вредности предмета набавке односно 10% од укупне 

нето набавне вредности возила и цео износ ПДВ-а на укупну нето набавну вредност 

возила 

- плаћање ПДВ-а на камату, као и осталих трошкова који настају закључењем Уговора о 

финансијском лизингу, које ће Наручилац платити Понуђачу у тренутку закључења 

Уговора о финансијском лизингу 

- преостали износ Наручилац плаћа у 60 једнаких месечних рата, по средњем курсу 

НБС на дан доспећа, у склaду са Планом отплате финансијског лизига понуђача - 

фиксна каматна стопа 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива. 

 

ВАЛУТА И ЦЕНА: Вредност у понуди  исказује се  у динарима или у ЕУР, са и без 

обрачунатог пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за бодовање цене узети нето 

набавна вредност возила (без обрачунатог ПДВ-а) путем финансијског лизинга.  

Све вредности морају бити исказане у истој валути. 

Уколико је цена исказана у еурима за прерачун цене у динаре користиће се 

средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда. 

У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви 

други трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу 

посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 
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Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који 

настају закључењем Уговора о финансијском лизингу. 

Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг 

накнаде, за време важења уговора није дозвољена. 

Цена мора бити фиксна током целог важења Уговора.  

Прималац лизинга извршаваће сва плаћања у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне Банке Србије на дан доспећа, уколико је понуда предата у 

еурима. 

 

9.2. Рок и место испоруке  
 

РОК ИСПОРУКЕ: у року до 30 дана од дана закључења Уговора о финансијском 

лизингу између Наручиоца (Купца) и Даваоца лизинга, у свему у складу са Уговором о 

испоруци на који ће у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу 

Наручилац (Купац у својству примаоца лизинга) дати своје одобрење.  
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: Франко продавац 

 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока  
 

- гаранција за возило (општа) минимум 4 година или 120.000 км  од дана извршене 

примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно - квантитативног пријема 

добра. 

- гаранција на каросерију од корозије минимум 8 година од дана извршене 

примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно - квантитативног пријема 

добра. 

- гаранција за боју минимум 3 године од дана извршене примопредаје, односно 

испоруке и извршеног квалитативно - квантитативног пријема добра. 

Понуђач је у обавези да наведе и обезбеди постпродајну подршку за понуђено 

возило у овлашћеном сервису произвођача понуђеног возила. Понуђена возила морају 

бити нова. 

 

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ: 

Понуђач даје наручиоцу возило са гаранцијом по најстрожијим европским 

стандардима, обезбеђује сервисирање возила и оригиналне резервне делове. 

Наручилац права из гаранције може да оствари код Понуђача свих овлашћених 

сервиса овог произвођача у земљи и иностранству. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од стране 

произвођача возила, за које се утврде да су неисправни, незадовољавајућег квалитета 

или погрешно урађени, а у току нормалне експлоатације возила. 

Гаранција на боју односи се на грешке у боји/или површинску корозију која није 

изазвана перфорацијом, покрива оне дефекте који су настали услед грешака на самом 

материјалу или у производњи. 

Гаранција на корозију (каросерију) - односи се на корозију са унутрашње стране 

материјала ка спољашњој. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати 

понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена може бити исказана у динарима или еврима, са и без пореза на додату вредност, 

на начин тражен у обрасцу понуде, са укљученим свим трошковима.  

Понуде ће се вредновати према укупном износу набавке добара путем финансијског 

лизинга из понуде. 

Цена мора бити фиксна, односно не може се мењати. Промена вредности уговорене 

каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, за време важења уговора није 

дозвољена, осим уколико дође до промене каматне стопе уговорене по ЕУРИБОР 

моделу (усклађивање ће се вршити у случају раста, односно смањења референтне 

каматне стопе ЕУРИБОР за више од 0,25% ). 

Укупна вредност понуде треба да садржи све трошкове (царина, транспорт и сви други 

трошкови који су везани за реализацију уговорених обавеза) и они се не могу посебно 

исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају 

закључењем уговора о финансијском лизингу. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које 

сматра меродавним. 

 

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 Пореској управи, Министарства 

финансија   

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail:javnenabavke@pttdom.edu.rs тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

mailto:javnenabavke@pttdom.edu.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-04/19.“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 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.  

Захтеви за додатним информацијама упућени електронском поштом на маил адресу 

наручиоца примају се радним данима до 15,00 часова. Уколико захтев за додатним 

информацијама стигне после 15,00 часова у току једног дана, сматраће се да је захтев 

примљен наредног дана у 7,00 часова. Уколико је захтев за додатним информацијама 

упућен електронском поштом на маил наручиоца викендом (суботом или недељом) 

сматраће се да је примљен у први понедељак после викенда када је послат у 7,00 

часова. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде није 

дозвољено телефоном. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

14. 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, 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.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић – Бепград, меницу као 

средство за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 
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16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у динарима (РСД), без 

ПДВ-а. 

Наручилац има право да, сходно члану 92. Закона, одбије понуду због неуобичајено 

ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која 

значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 

извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
У случају када два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити уговор 

понуђачу који има краћи рок испоруке.У случају када два или више понуђача понуде 

исту цену и исти рок испоруке наручилац ће уговор доделити жребом. 

 

18. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Изабрани понуђач - испоручилац предмета лизинга је дужан да на дан закључења 

уговора наручиоцу преда безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, 

менично овлашћење и копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ 

и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са 

роком важности који је за 30 дана дужи од истека рока за испоруку возила, које ће 

наручилац вратити изабраном понуђачу у року од 10 (десет) дана након испоруке 

возила. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту 

закључења уговора о јавној набавци, наручилац је овлашћен да не закључи уговор, 

поништи одлуку о додели уговора и уговор додели првом следећем најповољнијем 

понуђачу. 

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач мора доставити и копију захтева за регистрацију меница, који је 

оверен од пословне банке понуђача. 

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их 

делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, наручилац је овлашћен да 

активира меницу. 

 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 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 произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI конкурсне документације). 

 

20. 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. 
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21. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 18.11.2019. године у 10:30 часова  у 

пословним просторијама Дома ученика средњих школа Милутин Миланковић - 

Београд, ул. Здравка Челара бр. 16, 11000 Београд. Поступак отварања понуда спроводи 

комисија за јавне набавке, 

 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са 

достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка 

јавног отварања понуда. 

 

 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у 

поступку јавне набавке ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Радно време наручиоца 

је радним данима (од понедељка до петка) од 07:00-15:00. часова. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из  претходног става ове тачке, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале 

вредности је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. 

и 4. Закона, 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. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара, у 

складу са чланом 156.  Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 

840- 30678845-06  позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се  такса плаћа 

налогом за пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или 

ознака јавне набавке. На сајту  Републичке комисије  је издато упутство о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права  са примерима ових правилно попуњених 

образаца.   

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било 

која од испод наведених опција:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(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;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(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.  

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.  

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); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем буде додељен уговор у 

року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, 

закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је 

поднета само једна понуда. 

 

24. КОМУНИКАЦИЈА 

Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у 

поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске 

поште или факсом. Контакт особа: Даница Танасијевић, факс 011/3291-035 e-mail 

адреса javnenabavke@pttdom.edu.rs, радним данима у периоду од 08.00 до 14.00 часова 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и68/15) и подзаконски 

акти који регулишу ову материју. 

 

 

mailto:javnenabavke@pttdom.edu.rs
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

1. Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара:  

Набавка путничког возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих 

школа Милутин Миланковић средњих школа – Београд ЈНМВ-04/2019 -  (1 комад) 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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1. 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –  Путнички аутомобил  на лизинг 

 (1 комад) 

 

 

Путничко возило на 

лизинг 

 

Укупно 

Укупна цена, без ПДВ-а 

(Износ дин/евра) 
  

Обрачунати ПДВ (____%) 

(Износ дин/евра) 
  

Укупна цена, са ПДВ-ом 

(Износ дин/евра) 
  

 

Рок и начин плаћања: 

 

Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 25% од 

бруто набавне вредности предмета лизинга, остатак 
у 60 једнаких месечних рата, по плану отплате. 

 

Рок испоруке: 

 

Рок испоруке возила је _____ (максимум 30 дана) од 

дана закључења уговора о финансијском лизингу 

између наручиоца и даваоца лизинга. 

 

Место и начин испоруке: 

 

Возило наручилац преузима у продајном месту - салону 

испоручиоца у ______________________. 

 

Гарантни период: 

 

За мотор: _____ месеци или __________ пређених км;  

за постојаност боје _____ месеци; за каросерију: _____ 

месеци 

 

Рок важења понуде: 

 

______________ (најмање 60 дана) од дана отварања 

понуда 

 

 

 

УЗ ОВАЈ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДОСТАВИТИ И 

КАТАЛОГ ЗА ВОЗИЛА са техничким каратктеристикама понуђених возила и 

назив, седиште и контакт податке овлашћених сервисера – на српском језику.                                                                         
 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

_________________________                      ________________________________ 
 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати образац понуде.
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 

 

1) ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ– БЕОГРАД  

из  

Београда, ул. Здравка Челара 16,  

 ПИБ: 102693202, Матични број:17459147, текући рачун: 840-705661-73 

 Управа за Трезор, Телефон/ Факс: 011-3291-035, кога заступа директор Ненад 

Миленовић (у даљем тексту Наручилац),  

 

2)  ____________________________________________________________________  

 са седиштем у _________________, улица _______________________________  

 ПИБ:_________________ Матични број: _________________  

 Број рачуна: ________________________ Назив банке:_____________________  

 Телефон:__________________ Телефакс:________________________ 

 кога заступа ________________________________________________  

 (у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА), 

 

3)  ____________________________________________________________________  

 са седиштем у _________________, улица _______________________________  

 ПИБ:_________________ Матични број: _________________  

 Број рачуна: ________________________ Назив банке:_____________________  

 Телефон:__________________ Телефакс:________________________ 

 кога заступа ________________________________________________  

 (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА), 

 

Уговорне стране констатују: 

      - да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању јавне набавке мале 

вредности бр.10/223 од 07.11.2019., спровео поступак јавне набавке, за закључење 

уговора, чији је предмет набавка добра: Набавка путничког возила на лизинг према 

потребама Дома ученика средњих школа Милутин Миланковић – Београд ЈНМВ - 

04/2019 (1 комад). 

      - да је понуђач доставио понуду бр._________  дана  ___________ 2019. године, која 

у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је 

део Уговора.  

       - да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача 

и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведену услугу. 
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Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавка добра – путничко возило, на финансијски лизинг, 

по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-04/2019, а у 

свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА број _________, од 

___.___.2019. године, која је саставни део овог Уговора. 

 

Путничко возило на лизинг које је предмет овог Уговора је марке 

_____________________________ модел/тип __________________________, година 

производње _____________, број мотора _____________________, број шасије 

___________________________, снага мотора _____________, запремина мотора 

_________________, маса празног возила ____________________, облик и намена 

каросерије _______________________ . 

 

Члан 2.  
 

ИСПОРУЧИОЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА се обавезује да ће за потребе 

НАРУЧИОЦА извршити испоруку добара из члана 1. овог уговора, у  свему према 

захтевима из његове понуде где су прецизирани предмет и врста добра и према 

прихваћеној понуди ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА након спроведеног 

поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-04/2019, а НАРУЧИЛАЦ се обавезује 

да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором. 

 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3.   
 

Вредност возила из члана 1. овог Уговора износи ________________ динара, 

односно _________________ еура, без ПДВ-а, односно ___________________ 

динара, односно _______________ еура, са ПДВ-ом. 

Укупна вредност финансијског лизинга износи ______________________ динара, 

односно _______________ еура, без ПДВ, односно _________________ динара, 

односно _______________ еура, са ПДВ. 

НАРУЧИЛАЦ ће испоручена возила платити путем финансијског лизинга, уз 

учешће од 25 %, а преостали део у 60 једнаких месечних рата, на основу посебног 

Уговора о финансијском лизингу који ће се закључити најкасније у року од 8 дана 

од дана потписивања овог Уговора. 

Уговор о финансијском лизингу за возило описано у члану 1. овог Уговора, 

НАРУЧИЛАЦ и ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА закључиће под условима и елементима које 

је давалац лизинга доставио у понуди број ____________ од ___.___.2019. године. 

НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ДАВАОЦА ЛИЗИНГА да измени одређене 

чланове Уговора о лизингу који нису у складу са Законом који је НАРУЧИЛАЦ 

обавезан да примењује или су ти елементи Уговора у супротности са пословном 

политиком НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ не може захтевати од ДАВАОЦА 
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ЛИЗИНГА да мења комерцијалне и финансијске елементе Уговора о лизингу које је 

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА дао у понуди. 

Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво 

НАРУЧИОЦА. ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА се обавезује да након плаћања последње 

рате пренесе предмет лизинга у власништво НАРУЧИОЦА, односно да изда сва 

потребна документа ради уписа права власништва у корист НАРУЧИОЦА. 

НАРУЧИЛАЦ ће извршити сва плаћања за финансијски лизинг по средњем курсу 

НБС за еуро на дан доспећа, уколико је понуда дата у еурима. 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ, НАЧИН ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 4.  
 

Рок испоруке возила је _______ (до 30 дана) од дана потписивања Уговора о 

финансијском лизингу између НАРУЧИОЦА и ДАВАОЦА ЛИЗИНГА. 

Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у продајном салону 

ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА у ________________________________. 

НАРУЧИЛАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра у току 

или после испоруке.  

 

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 
 

Члан 5.  
 

Рок за решавање рекламације од стране ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

је _______ дана од дана пријема рекламације у писменом облику. 

У случају неодговарајућег квалитета или у случају да путничко возило није у 

складу са понудом број __________ од ___.___.2019. године, НАРУЧИЛАЦ и 

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ће записнички констатовати евентуалне недостатке у 

квалитету. Возило се неће преузети од стране НАРУЧИОЦА, а ИСПОРУЧИЛАЦ 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА је обавезан да пре испоруке отклони све недостатке на 

возилу.  

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  
 

Члан 6. 
 

Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу, који је 

ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА обавезан предати НАРУЧИОЦУ 

приликом испоруке возила заједно са сервисном књижицом и осталом 

документацијом. Дужина гарантног рока за мотор возила износи _____ месеци или 

пређених __________ км, дужина гарантног рока за постојаност боје износи ____ 

месеци, и дужина гарантног рока за каросерију износи ____ месеци, рачунајући од 

дана преузимања возила, у складу са условима из гарантног рока датог у понуди 

број _________ од ___.___.2019. године. 

Редовно одржавање возила у гарантном року вршиће се у времену и интервалима 

како је предвиђено сервисном књижицом, односно упутством за употребу. 
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Ванредно одржавање вршиће се по потреби, у случају кварова који не подлежу 

гаранцији. Одржавање у гарантном року обухвата: извршење услуге, уградњу 

резервних делова, потрошног материјала и додатне опреме, а наплаћиваће се по 

ценама из званичног ценовника ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА. 

У току трајања гарантног рока ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА се 

обавезује да све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у 

законском року и под условима предвиђеним у гарантном року. У случају да то не 

уради у предвиђеном року, ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА је дужан да 

возило замени новим. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА је дужан да на дан закључења овог 

Уговора НАРУЧИОЦУ, преда безусловну, бланко соло меницу за добро извршење 

посла, менично овлашћење и копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без 

приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене 

без ПДВ-а, са роком важности који је за 30 дана дужи од истека рока за испоруку 

возила, које ће НАРУЧИЛАЦ вратити  понуђачу у року од 10 (десет) дана након 

испоруке возила. 

Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА не достави тражено средство 

обезбеђења у моменту закључења Уговора, НАРУЧИЛАЦ је овлашћен да не 

закључи овај Уговор, поништи одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом 

следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као 

доказ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА мора  доставити  и копију захтева 

за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке ИСПОРУЧИОЦА 

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА. 

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА не изврши своје уговорне 

обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, 

НАРУЧИЛАЦ  (прималац лизинга)  је овлашћен да активира меницу. 

 

Члан 8. 

 

НАРУЧИЛАЦ добара дужан је да ДАВАОЦУ ЛИЗИНГА да обезбеђење од 4 

бланко менице по уговору. 

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ће бити каско осигуран за све време трајања лизинга а каско 

полиса се уговара преко даваоца лизинга као заступника у осигурању. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 9. 
  

Овај Уговор се може раскинути споразумно или писаним отказом било које 

уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а 

након што је била на то претходно упозорена писаним путем. Отказни рок је 

најмање 30 дана.  
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За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећи прописа Републике Србије. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности 

споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 10. 
 

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми – анексом уговора, уз 

обострану сагласност уговорних страна. Уговор ступа на снагу даном потписивања 

обе уговорне стране и важи до коначног испуњења свих уговорних обавеза.  

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за 

сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

       ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

     ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

       ЗА ДАВАОЦА    

          ЛИЗИНГА 

ЗА НАРУЧИОЦА, 

  Дом ученика средњих школа 

Милутин Миланковић - 

Београд 
  директор Ненад Миленовић 

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи су дужни попунити параметре из понуде, потписати 

модел уговора , чиме потврђују да се слажу са његовом садржином. 

 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 



Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић, Београд, улица ЗдравкаЧелара 16 

 Јавна набавка мале вредности број Д-04/19 

 

Страна 27 oд 33 

 

  

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

Табела 1. 

ред.

број 
НАЗИВ 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена без 

ПДВ 

дин./евра 

Јед. цена са 

ПДВ 

дин./евра 

Укупно                    

(без ПДВ) 

дин./евра 

Укупно                    

(са ПДВ) 

дин./евра 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
  Путничко возило       
         на лизинг 

 
ком. 1     

Укупно:   

 

 

 

Табела бр. 2 

 

1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА – за путничко возило на лизинг 
 

Ред. 

број 
Опис Износ у динарима Износ у еврима 

1. Номинална каматна стопа %  % ФИКСНА 

2. Ефективна стопа лизинг накнаде %   

3. Укупан износ камате за период 

трајања лизинга (60 месеци) без ПДВ 

  

4. Износ учешћа у висини од  25 %   

5. Преостали износ за отплату путем 

финансијског лизинга 

  

6. Трошкови обраде захтева и уписа 

уговора у регистар финансијског 

лизинга - Агенција за привредне 

регистре и ПДВ на камату  

  

7. Трошкови кредитног бироа  

 

 

8. Број месечних рата лизинг накнаде 60 

9. Износ  месечне рате   

10. Цена опције откупа предмета лизинга 

(преостала вредност предмета лизинга 

након уредне уплате последње рате) 

динара/евра 
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Ред. 

број 
Опис Износ у динарима Износ у еврима  

11. Трошак превремене отплате 

преостале лизинг накнаде (унети 

вредност у % неамортизоване 

вредности предмета лизинга 

 

12. БРУТО НАБАВНА  (са ПДВ-ом) 

ВРЕДНОСТ ВОЗИЛА ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

(5+6+7+8+9+(10x11)), односно нето 

набавна вредност возила на лизинг 

(без ПДВ-а) 

 

_______________ 

(са ПДВ-ом) 

 

_______________ 

(без ПДВ -а) 

 

_____________                 

(са ПДВ -ом) 

 

  _____________             

(без ПДВ -а) 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

________________________ МП ________________________ 

 

Напомена: Понуђачи су дужни да доставе попуњен модел уговора о финансијском 

лизингу, попуњен модел уговора о испоруци и план отплате и потписом 

овлашћеног лица даваоца лизинга, у супротном понуда ће бити неважећа. 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Табелу бр.1 у Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,  

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а  

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а  

 

 

Табелу бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга 

Под редним бројем 1 попуњава се номинална каматна стопа %; 

Под редним бројем 2 попуњава се ефективна стопа лизинг накнаде %; 

Под редним бројем 3 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга 

без ПДВ  (60 месеци); 

Под редним бројем 4 попуњава се износ учешћа наручиоца у исплати цене возила у 

висини од 25 %; 

Под редним бројем 5 попуњава се преостали износ за отплату путем финансијског 

лизинга ; 

Под редним бројем 6 попуњавају се трошкови обраде захтева и уписа Уговора у 

регистар финансијског лизинга; 

Под редним бројем 7 попуњавају се трошкови кредитног бироа; 

Под редним бројем 8 утврђен је број месечних рата лизинг накнаде (60); 
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Под редним бројем 8 утврђен је број месечних рата лизинг накнаде (60); 

Под редним бројем 09 попуњава се износ месечне лизинг рате, 

Под редним бројем 10 утврђена је цена опције откупа предмета лизинга 

Под редним бројем 11 попуњава се трошак превремене отплате преостале лизинг 

накнаде  

Под редним бројем 12 попуњава се бруто и нето (са и без ПДВ-а) набавна вредност 

возила путем финансијског лизинга. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац структуре цене. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке: Набавка путничког возила на лизинг према 

потребама Дома ученика средњих школа Милутин Миланковић – Београд 

ЈНМВ-04/2019 – Путничко возило (1 комад), 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне 

набавке добара: Набавка путничког возила на лизинг према потребама Дома 

ученика средњих школа Милутин Миланковић – Београд  ЈНМВ-04/2019 – 

Набавка путничког возила на лизинг, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                  __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕСТУ СЕДИШТА ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА 
 

 

 

 

 

 

Као заступник понуђача  __________________________________________________    
                                                                                      (назив и седиште понуђача) 

 

дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је сервисирање 

путничког возила које сам понудио у поступку јавне набавке добра: Набавка 

путничког возила на лизинг према потребама Дома ученика средњих школа 

Милутин Миланковић – Београд  ЈНМВ-04/2019 – Путничко возило (1 комад),  на 

лизинг, обезбеђено: 

 

 

Место и адреса овлашћеног сервиса: _________________________________________  

 

 

Назив овлашћеног сервисера: ____________________________________________  

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

_________________________ 
МП 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача групе понуђача. 

 


