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На основу члана 32.  и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС“ бр. 
29/2013 и 104/13), a у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке у отвореном 
поступку број: 2227/2019 од 02.04.2019. године и Решења Комисије за јавну набавку у 
отвореном постуку број: 2228/2019 од 02.04.2019. године припремљена је: 

 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Набавку специјалног комуналног возила- 

Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга – 
ЈАВНА НАБАВКА  

број ОД-11/2019 
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I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица 
Адреса: Јожефа Атиле бр.4 
ПИБ:100961002 
Матични број: 08065136 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ОД-11/2019 је добро - Набавка новог специјалног комуналног  возила 
–Аутоцистерна за ручно и машинско прање  путем финснсијског лизинга  (1 комад) 
Ознака из ОРН: 34133100 – Цистерне 
                            66114000 - Услуге финансијског лизинга 
 
4.Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Резервисана јавна набавка  
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Електронска лицитација   
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт лице и служба 
Служба јавних набавки, Дејан Петрић, емаил: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs 

 
Радно време наручиоца је понедељак-петак у времену  од 07:00-15:00 часова.Уколико наручилац 
заприми било какав документ након истека наведеног времена,сматраће се да је исти запримио 
првог наредног дана. 
 
8. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
    1.Врста- Специјално комунално  возило –Аутоцистерна за ручно и  
    машинско  прање-Нова   
    2.Количина-1 комад 
    3.Рок испоруке- 

      Рок за испоруку добра не може бити дужи од 120  дана од дана потписа уговора. 
Испорука се сматра испорученом кад Наручилац прими добрo са свим документима и 
у присуству Испоручиоца. 
4.Место и начин испоруке- 
Место испоруке специјалног возила је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, ул. А.Б.Шимића 
бб. Предметно добро се  испоручује у исправном стању спремно за употребу. Приликом 
примопредаје  потписује се записник о примопредаји. 
 

5.Техничке спецификације возила – Набавка специјалног комуналног возила -
Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга 
 

     5.1.Техничке карактеристике основног возила (шасије) 
Ново возило,некоришћено,година производње мин. 2019. 
Укупна дозвољена маса возила: мин. 12000 кг. 
Конфикурација погона: 4x2 
Међуосовинско растојање: 3100-3200 мм 
Носивост предње осовине: мин. 4400 кг 
Носивост задње осовине: мин. 8400 кг 
Механичко огибљење предње и задње осовине 
Мотор дизел линијски, 4 цилиндра, испуњава EURO 5 норме применом SCR технологије, без 
EGR-a 
Радна запремина мотора: максимално 4000 cmᵌ  
Снага мотора: мин. 130 Кw 
Резервоар за гориво  мин. 100 литара са поклопцем и кључем.  
Мењач – мануелни: мин. 9+1 степени преноса 
Блокада диферeнцијала 
Помоћни извод снаге, усаглашен са погоном надоградње, контрола из кабине. 
Управљач - подесив серво 
Кочиони систем: ABS+ASR, дискови на предњој и задњој осовини. 
Кабина дневна - кратка, у белој боји, број седишта 1+2 
Електроподизачи прозора 
Кључеви возила - кодирани,у минимално два примерка 
Дигитални тахограф 
Темпомат 
Сва седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима 
Звучни сигнал за вожњу уназад 
Напон у систему 24 V 
Акумулатори 2 ком. мин. 143Аh 
Димензије пнеуматика 265/70 R17,5 , укупно 7 комада укључујући и резервни 
Носач резервног точка постављен бочно 
Клима уређај 
Алат, дизалица, клинасти подметачи за точкове 
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5.2. Техничке карактеристике надградње 
Нова надоградња, некоришћена, година производње мин. 2019. год. 
Запремина: мин. 5м³ 
Уграђен резервоар типа „елипса“ израђен од Č 0563 или еквивалент 
Резервоар мора бити израђен са одговарајућим бројем преграда за 
ублажавање таласања (валобрани) 
Дебљина лима омотача и данца: мин 4 мм 
На горњој страни резервоар мора имати ревизиони отвор, са поклопцем и 
заптивником, мин. Ø500 mm. 
Преливна цев за одушивање 
Сензор за сигнализацију критичног  нивоа течности у цистерни 
Са бочних страна целом дужином уграђена два корита од 
алуминијума за смештај црева  
Пуњење резервоара преко посебне хидрантске спојке тип С, DN 52 и 
прикључног црева Ø 38. 
На задњој страни резервоара (возила) постављена два прикључка тип C, DN 
52 за црева Ø 38 за ручно прање под притиском, испред којих се налазе 
кугласти вентили помоћу којих се црева могу појединачно укључивати. 
На предњем делу возила постављен рам, који је причвршћен за шасију 
возила, са мин. 6 млазница за прање улица  
Могућност закретања млазница предње летве 
Притисак у цревима и уређају за прање остварује се преко пумпе 
минималног протока 800 l/min и притиска мин. 6 бар – и. 
Уградити сигурносни вентил како би заштитили водену пумпу 
Све спољне челичне површине, и помоћна шасија, пескаране, темељно офарбане и завршно 
лакиране у боји кабине возила. 
Уграђена нивоказна цев за визуелну контролу нивоа воде 
Цистерна преко помоћног рама повезана са шасијом 
Црева за прање улица 2 комада дужине мин.8м са млазницама и спојкама на задњој страни 
возила 
Уграђени блатобрани задњих точкова 
Сигнализација и обележавање цистерне према ZOBS-u 
Уграђена бочна заштита 
На задњем делу возила постављено упозоравајуће наранџансто светло. 
На резервоару постављене пењалице-мердевине до ревизионог отвора. 
Боја надоградње у боји кабине-бела 
Упуство за руковање и одржавање :на српском језику 
Гаранцијска и сервисна књижица 

 
6.  КВАЛИТЕТ ДОБРА: 
Како се доказује да понуђено  основно    возило (шасија)    испуњава захтеване техничке 
карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 
 
а) Овлашћење или потврда произвођача основног возила (или његовог овлашћеног 
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије)  издате понуђачу да у поступку ове  јавне 
набавке може нудити њихово основно возило. 
б) Овлашћење или потврда произвођача (или његовог овлашћеног заступникa/дистрибутера за 
територију Р.Србије) издата понуђачу да за исто понуђено  основно возило  поседује или користи  
овлашћени сервис на територији Републике Србије.Обавезно навести називе  и адресе 
овлашћених сервиса.  
в) Потврда захтеваних  техничких  карактеристика основног возила (шасије) оверене  и 
потписане  од стране произвођача основног возила (шасије) са обавезним навођењем броја 
поступка јавне набавке и моделом основног  возила-шасије  која  се нуди. 
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Како се доказује да понуђена надградња испуњава захтеване техничке   
карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 
а) Овлашћење или потврда произвођача надградње (или његовог овлашћеног 
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) издате  понуђачу да у поступку ове  јавне 
набавке може нудити њихову надградњу. 
б) Овлашћење или потврда произвођача надградње (или његовог овлашћеног 
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) и издате понуђачу да  за исту поседује или 
користи овлашћени сервис на територији Републике Србије. Обавезно навести називе  и адресе 
овлашћених сервиса.  
в) Потврда захтеваних  техничких  карактеристика надградње оверене и потписане  од стране 
произвођача надградње  са обавезним навођењем  броја поступка јавне набавке  и моделом 
надградњи  која  се нуди.  
г) Доставити копију  важећих Сертификата  за произвођача надградње о испуњењу стандарда 
SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008  односно еквивалентних   
националних  стандарда или новијих, валидних и издатих  од стране акредитованих  
институција. 
д) Доставити копију важећег сертификата за произвођача надоградње као доказ да произвођач 
надоградње  поседује  за свој производни погон свеобухватне захтеве квалитета код заваривања 
топљењем металних материјала  према стандарду  SRPS EN ISO 3834-2 или еквивалентном  
националном  стандарду. 
ђ) Доставити копије  важећих  сертификата о квалификационом тестирању  заваривача  по 
стандарду  SRPS EN ISO  9606-1:2017  или еквивалентном  националном  стандарду за минимум 
5 запослених  заваривача .Заваривачи морају бити у радном односу код произвођача надградње.  
е) Приложити оригинални  технички цртеж понуђеног добра оверене  и потписане  од стране 
произвођача надградње из којих  се несумњиво може утврдити да понуђено добро испуњава  
техничке захтеве. 

 
Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације   по овом јавном 
позиву. 

 
Сва  наведена овлашћења или потврде  онако како је напред захтевано , издате од стране 
произвођача основног возила (шасије) и надоградње надградње (или њихових  овлашћених  
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) морају бити оригинална  и потписана од стране 
одговорних  лица произвођача  и оверена печатом произвођача надградње (или њихових  
овлашћених  заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије)  основног возила(шасије) и 
надградње и   иста  не могу бити старија  више  од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Напомена: 
Наведена документа су обавезна и чине саставни део понуде понуђача, у супротном понуда ће се 
сматрати  неприхватљивом. 
Такође, Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет добара 
који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне организације или 
установе (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико се докаже да је наручилац био у 
праву).

 
 
 
 
 

 
М.П. 

 

 
Упознат и сагласан са 

 
Техничким  спецификацијама 

и документима за њено доказивање
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 
 

1. 

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

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

 

 
 
 
 
 

2. 

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

 
 
 

3. 

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

 
 
 
 
 

4. 

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

 
 
 
 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) Закона) - Решење Народне 
банке Србије за обављање послова 
финансијског   лизинга   (за   даваоца 
лизинга) 

ДОЗВОЛА Важећ дозволa надлежног 
органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке - Решење Народне 
банке Србије за обављање послова 
финансијског лизинга (за даваоца лизинга), 
а који понуђач доставља у виду неоверене 
копије 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 
 
 

Р.бр 
. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Доказ: Потврда референтног купца    која мора 
бити оверена и потписана од стране одговорног 
лица купца. Уз сваку достављену потврду, 
неопходно је доставити и  фотокопију пратећег 
уговора (или фактуре)  и примопредајног 
записника  ( или отпремнице). 

 Да је понуђач у последњих 12 
месеци до дана објављивања 
позива за подношење понуда за 
ову јавну набавку, извршио 
испоруку минимум 1 (једног) 
новог  специјалног возила које 
је предмет јавнe набавке 
(Аутоцистерна ) 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3.и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. 
ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. ст. 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач 
доказује достављањем Важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке - Решење Народне банке Србије за обављање послова финансијског 
лизинга (за даваоца лизинга), а које понуђач доставља у виду неоверене копије. 

 
Испуњеност  додатних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  понуђач 
доказује достављањем доказа уз понуду као што је наведено у табели. 

 
1.   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 7. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
2.   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

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

 
3.   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. 

 
- 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. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
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Докази које ће наручилац захтевати су: 
    ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

        Чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  1.  наведен  у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 
        Чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  2.  наведен  у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште   представништва   или   огранка   страног   правног   лица,   којим   се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата   податке   из   казнене   евиденције   за   кривична   дела   која   су   у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити  И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
2)   Извод   из   казнене   евиденције   Посебног   одељења   за   организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници  и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
        Чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  3.  наведен  у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе  локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 
 
 

    ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач додатне услове доказује достављањем доказа уз понуду као што је наведено 
у табели. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 
ЗЈН. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 

 
  

  Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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.
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IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и 
вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која 
ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда 

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 
 
 
 
2.  Елементи критеријума,  односно  начин,  на основу којих  ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као наЈКПовољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок, а уколико је и дужина 
гарантног рока иста, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
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V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Образац бр. V-1- Образац понуде 
Образац бр. V-2- Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде 
Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди 
Образац бр. V-5- Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању 
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде 
Образац бр. V-6- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности 
Образац бр. V-7- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности 
Образац бр. V-8- Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора за добро 
извршење посла 
Образац бр. V-9- Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора за отклањање 
грешака у гарантном року 
Образац бр. VI - Модел уговора 
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V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр                                од                                     за јавну набавку добра – Набавка 
специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и машинско прање  путем финансијског 
лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019  за коју је позив за подношење понуда објављен на 
Порталу јавних набавки дана 15.04.2019. године 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна 
за ручно и машинско прање  путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 
(ВОЗИЛО +ТРОШКОВИ ЛИЗИНГА): 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА са  ПДВ-ом 
(ВОЗИЛО +ТРОШКОВИ ЛИЗИНГА): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рок и начин плаћања 

Наручилац  (Прималац  лизинга)  ће 
испоручено добро платити путем финансијског 
лизинга. Прималац лизинга ће приликом 
потписивања уговора уплатити износ од 10 % 
учешћа од нето цене возила, као и остале 
трошкове који настају приликом потписивања 
уговора о финансијском лизингу , ПДВ на камату 
и  ПДВ на нето вредност предмета лизинга (20%)  
, а остатак цене ће платити у 60 једнаких 
месечних рата. 

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана) 

                     дана 

Рок испоруке 

(не дужи од 120 дана) 

                        дана 

Гарантни рок за основно возило 

(не краћи од 24 месеци) 

                        месеци 

Гарантни рок за надградњу  
(не краћи од 24 месеци) 

 месеци 
 

 
Марка и тип основног возила 

 

Марка и тип надградње  

 
Место и датум                                                                         Понуђач 

М.П. 
 
 
 
 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује дасу 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви  понуђачи  из  групе понуђача  или  група  понуђача  може да  одреди  једног 
понуђача  из групе  који  ће  попунити,  потписати  и  печатом  оверити  образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно.
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V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 
 

Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем 
финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
 
 
 

1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Р 
Б 

 
Назив 
добра 

 
Назив 

произвођач
а 

 
 

Марка и Тип 

 
 

Кол 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединич 
на цена 
са  ПДВ- 

ом 

 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна 
Цена са 
ПДВ-ом 

 1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7=5x4 8=6x4 
 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 

Возило- 
Аутоцистерна 
за ручно и 
машинско 
прање   

 
а)шасија 
   
 

 
б) надградња 
   
 

 
а)шасија 

 
 

 
б) надградња 

 
 

 

 
 
 
 
 

1 
ком. 

    

 
Овај образац попуњава Испоручилац возила 

 
Упутство за попуњавање Обрасца: 
•   У колони бр. 2  уписати назив произвођача понуђеног основног возила-шасије и надградње 
•У колони бр. 3  уписати марку и тип понуђеногосновног возила-шасије   и надградње 
•   У колони бр. 5 уписати цену  по комаду  комплетног возила (основног возила-шасије надградње) без 
ПДВ 
•   У колони бр. 6 уписати цену  по комаду  комплетног возила (основног возила-шасије   и надградње) 
са ПДВ 
•   У колони бр. 7 уписати укупну цену комплетног  возила(основног возила-шасије и надградње)без 
ПДВ-а 
•   У колони бр.8 уписати укупну цену комплетног  возила (основног возила-шасије и надградње)са 
ПДВ- ом 

 
 
 
 

 
 
(место и датум) 

 
 
 
М.П. 

ПОНУЂАЧ-испоручилац: 

(Потпис овлашћеног лица)
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2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 
 
Ред.бр. Опис Износ у динарима Износ у еурима 

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

  

2. ПДВ 20%   

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

  

4. Номинална каматна стопа  % фиксна   
5. Ефективна каматна стопа %   

6. 
Укупан износ камате  за период трајања 
лизинга (60 месеци) 

  

7. 
Учешће  10% на нето набавну вредност 
предмета лизинга 

  

8. Укупан износ ПДВ-а  на камату   

9. 
Манипулативни трошкови ( трошкови 
обраде захтева) без  ПДВ-а 

  

10. 
Укупан износ ПДВ-а на манипулативне 
трошкове 

  

11. 
Трошкови уписа Уговора у регистар 
финансијског лизинга-Агенција за привредне 
регистре без ПДВ-а 

  

12. 
Укупан износ ПДВ-а на трошкове уписа у 
регистар фин.лизинга -АПР 

  

13. Број рата 60 60 
14. Износ месечне лизинг рате   

15. 
Понуђена цена набавке добара путем 
финансијског лизинга(1+6+9+11) 

  

16. 
Укупан износ набавке добара путем 
финансијског лизинга (15+2+8+10+12) 

  

 

 
 
Овај  образац  попуњава  Давалац  лизинга 

 
Давалац лизинга је дужан да достави Модел Уговора између даваоца лизинга и 
испоручиоца   добара,   План   отплате   финансијског   лизинга   и   модел   уговора   о 
финансијском лизингу за возило, у складу са датом понудом. 

 
 

- Под редним бројем 1. уписује се нето набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а; 
- Под редним бројем 2. уписује се ПДВ; 
- Под редним бројем 3. уписује се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом; 
- Под редним бројем 4. уписује се номинална каматна стопа % фиксна; 
- Под редним бројем 5. уписује се ефективна каматна стопа % фиксна; 
- Под редним бројем 6. уписује се укупан износ камате за период трајања лизинга (60 месеци); 
- Под редним бројем 7. уписује се износ учешћа 10% на нето набавну вредност предмета 

лизинга; 
- Под редним бројем 8. уписује се укупан износ ПДВ-а на камату; 
- Под редним бројем 9. уписује се износ манипулативних трошкова (трошкова обраде захтева) 

без ПДВ-а; 
- Под редним бројем 10. уписује се износ ПДВ-а на манипулативне трошкове 
- Под редним бројем 11. уписују се трошкови уписа у АПР без ПДВ-а; 
- Под редним бројем 12. уписуе  се износ ПДВ уписа у АПР; 
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- Под редним бројем 13. утврђен је број рата; 
- Под редним бројем 14. уписује се износ месечне лизинг рате 
- Под редним бројем 15. уписује се понуђена цена набавке добара путем путем финансијског 

лизинга без ПДВ-а 
- Под редним бројем 16. уписује се укупан износ набавке добара путем финансијског лизинг  са 

ПДВ-ом 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
(место и датум) 

 
 
 
М.П. 

ПОНУЂАЧ: 

(Потпис овлашћеног лица)
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V-3 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. 

 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                              М.П.                             Потпис понуђача
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V-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 
68/15),као понуђач:                                                                                 , из 
                                            дајем 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни   број   ЈН   ОД-11/2019  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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V-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 
 

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

ИЗЈАВУ 

Понуђач............................................................[навести  назив  понуђача]  у  поступку  јавне 
набавке добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине као и  да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум                                                                                                   Понуђач 

 
 

М.П. 
 
 
 
 

Напомена:  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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V-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач                                                                                              [навести   назив  понуђача]  у 
поступку јавне набавке добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно 
и машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Место:    
Датум:   

 

 
М.П. 

Понуђач:

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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V-7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

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

 
И З Ј А В У 

 
 
 
Подизвођач                                                                                            [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за 
ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019, испуњава 
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Место:    
Датум:   

 

 
М.П. 

Подизвођач:

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V-8 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 
 
 
За јавну набавку добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач:                                                                                                                              , из 
                                           , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен 
уговор: 
- Изјављујем да ћу у тренутку закључења уговора, предати Наручиоцу средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и то: 
Сопствену бланко меницу оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 
заступање и регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 
Уз  исту  ћу  доставити  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са  назначеним 
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који ће трајати 5 
(пет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу  –  писму  као  и  копију  захтева  за 
регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 
 
 
 
 
 
 
 
У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 
Дана:   М.П.

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 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.
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V-9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
УГОВОРА 

 
 
 
За јавну набавку добра – Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач:                                                                                                                              , из 
                                           , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен 
уговор: 
- Изјављујем да ћу у тренутку примопредаје предмета уговора, предати Наручиоцу средство 
финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то: 
Сопствену  бланко  меницу  оверену  печатом  и  потписану  од  стране  лица  овлашћеног  за 
заступање и регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 
Уз  исту  ћу  доставити  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са  назначеним 
износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу  –  писму  као  и  копију  захтева  за 
регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 
 
 
 
 
 
 
 
У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 
Дана:   М.П.

 
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 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.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

ИЗМЕЂУ: 
 

1. Наручиоца: Јавног предузећа „Чистоћа и зеленило” са седиштем у Суботици, улица Јожефа 
Атиле бр. 4, 
ПИБ: 100961002;  Матични број: 08065136 
Број рачуна: 205-3584-06; Назив банке: Комерцијална банка ________________,  
Телефон: 024/620 444 , Email: office@cistoca-su.co.rs 
кога заступа директор Слободан Милошев, маст.екон. (у даљем тексту: Kупац) 
 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................ Email: 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Испоручиоца предмета лизинга ), 
и 
3. ............................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Давалац лизинга ); 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
 

НАБАВКА  ДОБРА –Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 

 
Уговорне стране претходно констатују: 

-    да је Наручилац, на основу одредби Закона о јавним набавкама ( « Сл. гласник РС « бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), на основу јавног позива за Набавку специјалног 
комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског 
лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019  објављеног на Порталу јавних  набавки  и  Порталу  
службених  гласила  Републике  Србије  и  база  прописа, спровео отворени поступак 
јавне набавке добара Набавка специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, редни број ЈН ОД-11/2019 

- да је понуђач доставио понуду, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора, 

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона,  на основу Понуђачеве понуде и одлуке о 
додели уговора изабрао понуђача за испоруку добара по позиву број    
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Предмет уговора: 
 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог Уговора је куповина специјалног комуналног возила- Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга, а према техничкој спецификацији 
конкурсне документације број  _____________, а која је дата у понуди и чини саставни део 
овог Уговора. 

 
Члан 2. 

 
Цена: 

 
Набавна вредност  специјалног комуналног возила- Аутоцистерна за ручно и машинско прање  
путем финансијског лизинга  из члана 1. овог Уговора износи: _____________________                                       
динара/евра без обрачунатог ПДВ, односно                                                   динара/евра са 
обрачунатим ПДВ-ом. 
 
Набавна вредност новог  специјалног комуналног возила-  Аутоцистерна за ручно и машинско 
прање путем финансијског лизинга, а са обрачунатим трошковима лизинга  (отплата   на   
60 једнаких   месечних   рата)   износи                 _ динара/евра    
односно____________________________________са ПДВ-ом . 

 
 

Члан 3. 
 

 
Услови и начин плаћања: 

 
Купац ће цену утврђену у члану 2. став 2. овог Уговора платити путем финансијског лизига, са 
потписивања уговора уплатити износ од 10 % учешћа од нето цене возила, као и остале трошкове 
који настају приликом потписивања уговора о финансијском лизингу , ПДВ на  камату  и  ПДВ на 
нето вредност предмета лизинга (20%), а остатак цене ће  платити у 60 једнаких месечних рата, а 
све на основу посебног Уговора о финансијском лизингу који ће Купац као прималац 
финансијског лизинга закључити са даваоцем лизинга у року од 5 дана од дана потписивања овог 
уговора. 
 

Члан 4. 
 
Уговор о финансијском лизингу 
Уговор о финансијском лизингу за специјалног комуналног возила-Аутоцистерна за ручно и 
машинско прање   путем финансијског лизинга из члана 1. Овог Уговора, Купац и давалац 
финансијског лизинга закључиће под условима и елементима           из           конкурсне           
документације           и           понуде           понуђача број                                        ,од                             
године, за јавну набавку бро ОД-11/2019. 

Купац може захтевати од даваоца финансијског лизинга да измени одређене чланове Уговора о 
финансијском лизингу који нису у складу са законом, другим прописима или обичајима који је 
купац обавезан да примењује или су ти елементи уговора у супротности са пословном 
политиком купца.  

Купац  не  може  захтевати  од  даваоца  финансијског  лизинга  да  мења  комерцијалне  и 
финансијске  елементе  уговора  о  финансијском  лизингу  које  је  понуђач  дао  у  понуди. 
Плаћањем  последње  рате  финансијског  лизинга  предмет  финансијског  лизинга  – 
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специјалног комуналног возила-  Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем 
финансијског лизинга  прелази у трајно власништво купца. 

Давалац финансијског лизинга се обавезује да, у року од 30 дана од дана исплате последње рате, 
пренесе предмет финансијског лизинга у власништво купца. Обавезно осигурање фулл каско за 
цео период финансирања ,које се уговара преко лизинг куће  као заступника у осигурању. 

 
Члан 5. 

Испоручилац предмета лизинга се обавезује да испоручи добро из члана 1. овог уговора у 
складу са захтеваним техничким карактеристикама и у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде. 

Ако се записнички утврди да добро које је Испоручилац испоручио Купцу, не садржи 
неку од захтеваних техничких карактеристика или има друге недостатке у квалитету, 
Испоручилац мора исте отклонити у примереном року који му одреди Купац у записнику о 
рекламацији,   а ако то не учини, Испоручилац се обавезује да у додатном примереном року 
који му одреди  Купац  испоручено  добро замени новим,   које је исправно  и које у  свему 
задовољава тражене техничке карактеристике. 

Уколико Испоручилац у остављеном року не отклони грешку или не испоручи ново 
добро које је исправно и у свему задовољава захтеване техничке карактеристике, Купац може 
раскинути уговор простом изјавом воље, у ком случају може да уновчи гаранцију за добро 
извршење посла а задржава право и на накнаду штете уколико је штета коју је претрпео због 
раскида уговора већа од износа добијеног уновчењем гаранције за добро извршење посла. 

Уколико дође до раскида овог уговора по наведеном основу аутоматски, престаје да 
важи односно има се сматрати раскинутим и Уговор о лизингу. 

 
 

Члан 6. 
Испоручилац предмета лизинга  је дужан да Купцу испоручи добро у року од            (максимум 
120  дана) дана, од дана потписивања уговора у складу са датом, односно прихваћеном 
понудом. 

 

 
Начин и место испоруке: 

Члан 7.

Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту Купца, уз присуство Купца, 
Испоручилаца предмета лизинга и Даваоца лизинга, о чему ће одмах бити сачињен Записник о 
примопредаји, који ће потписивати сва три представника. 

 
Члан 8. 

Испоручилац предмета лизинга  се обавезује да приликом   закључења      уговора, Купцу преда: 
-једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од 
вредности уговора, без ПДВ – а, као гаранцију за добро извршење посла, која ће трајати 5 
(пет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.  Меница  мора бити  регистрована 
у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије.    Купац ће меницу 
активирати у случају да испоручилац  не изврши своје обавезе преузете уговором, без   обзира 
на     разлоге    неизвршавања.     Уз     меницу    обавезно    доставити    картон депонованих 
потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача. 
Испоручилац предмета лизинга  се обавезује да приликом испоруке возила  купцу достави: 
- једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 5 % од 
вредности уговора без ПДВ – а, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,са 
роком  важења  5  дана  дужим  од  уговореног  гарантног  рока,  а  предаје  се  у  тренутку 
примопредаје предмета уговора.   Меница мора бити регистрована у Регистру меница и 
овлашћења који се води код Народне банке Србије. Купац ће меницу активирати у случају да 
Испоручилац   не изврши своје обавезе отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року. Уз меницу обавезно доставити картон 
депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача.



31/41 

 

 

 ( Потпис овлашћеног лица) 

Давалац лизинга : М.П.    
( Потпис овлашћеног лица) 

Купац : М.П.    
  ( Потпис овлашћеног лица) 

 

 
Члан 9. 

Испоручилац даје Купцу предмета лизинга гаранцију на специјалног комуналног возила-
Аутоцистерна за ручно и машинско прање    путем финаннсијског лизинга 
За шасију у трајању од                         месеци. 
За надградњу  у трајању од                        месеци . 

 
 
 

Члан 10 
Испоручилац се обавезује да обезбеди сервисирање добра из овог уговора у гарантном року и у 
постгаранцијском периоду, по условима из декларације произвођача, а у свему на начин и под 
условима из прихваћене понуде. 

Испоручилац  се  обавезује  да  обезбеди  сервисну  подршку  за  испоручено  добро  у 
овлашћеном сервису. 

  Овлашћени сервис за  специјалног комуналног возила-  Аутоцистерна за ручно и машинско 
прање      путем финансијског лизинга 

За шасију је                                                    који се налази у                                      . 
За    надградњу                                                     који    се    налази у                                        . 

 
Гарантни рок који је прихваћен у понуди Испоручиоца предмета лизинга почиње да тече од 
дана када је отпремницом  констатовано преузимање добра. 
Уколико у гарантном року наступи квар на возилу Испоручилац је дужан да путем овлашћеног 
сервиса отклони квар и Купцу врати возило у исправном стању што пре а најдаље у року од 5 
дана. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне и прихватају да све оно што није у овом уговору предвиђено, 
примењиваће се прописи из Закона о облигационим односима. 
Све евентуалне спорове који настају из или поводом овог уговора уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно. 
Уколико се спорови   између уговорних страна не буду решили споразумно, спор ће решити 
стварно надлежни суд у Суботици. 
Својим потписима по овом уговору уговорне стране изјављују да су овај уговор пажљиво 
прочитали и да разумеју све његове одредбе, и да исте у целини прихватају, и са њима се 
саглашавају. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 
 
 

Члан 12. 
Овај  уговор  је  сачињен  у  шест  (6)  истоветних  примерака,    по  три (3)  примерка  за  сваку 
уговорну страну. 

 

 
 

Испоручилац:                                 М.П                
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Напомена: 
Давалац лизинга је у обавези да достави Модел Уговора између даваоца лизинга и испоручиоца 
добра, План отплате финансијског лизинга и модел уговора о финансијском лизингу за возило, 
оверене и потписане  од стране Овлашћеног лица за заступање Даваоца лизинга. (Приложити 
копију ОП Обрасца) 

 

 
 
Модел  уговора  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потише,  чиме  потврђује  да  је 
сагласан са садржином модела уговора.Модел уговора представља садржину уговора који ће 
бити закључен са изабраним понуђачемУколико понуђач подноси заједничку понуду, односно 
понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи.У случају подношења заједничке понуде, група понуђача 
може да се определи да модел уговора 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 модел уговора.
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VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена, а уколико је дозвољена 
могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, назнаку 
на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику; 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.Уколико понуђач достави понуду која није на 
Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Документација, 
уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
судског тумача. 

 
2. Начин подношења понуде; 

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. 

 
Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне документације да 
читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери печатом. Понуда се 
сачињава у писаном облику. 

 
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 
тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. 

 
Група понуђача, на коверти или на кутији наводи да се ради о групи понуђача и наводи  називе 
и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, 24000 
Суботица, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН број ОД-11/2019 –  Набавка 
специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем 
финансијског лизинга. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 17.05.2019. 
године, до 10,00 часова. 
Јавно отварање понуда отпочеће 17.05.2019. године у просторијама ЈКП „Чистоћа и 
зеленило“ у Суботици, ул. Јожефа Атиле бр. 4 са почетком у 13,00   часова. 

 
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда 
дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 

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

 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.
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Понуда мора да садржи: 
-   Образац понуде 
-   Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
- Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН, таксативно наведене у 

делу конкурсне документације 
-   Изјава о независној понуди 
-   Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2.ЗЈН 

-  Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, у случају да понуду подноси група понуђача 

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне 
набавке 

-   Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке 

-       Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора 
-   Модел уговора 
- Модел Уговора између даваоца лизинга и испоручиоца добара,  План отплате 

финансијског лизинга и Модел уговора о финансијском лизингу за возило оверене и 
потписане од стране Овлашченог лица за заступање Даваоца лизинга. (Копија  ОП 
Обрасца) 

- Финансијско обезбеђење понуде-Меница са меничним овлашћењем, као средство 
обезбеђења за озбиљност понуде 

-   Картоне депонованих потписа, 
- Све наведене документе којима се  доказује да понуђено  основно   возило (шасија) и 

надградња     испуњавају  захтеване техничке  карактеристике наведених  у делу 2. 
тачка 6. конкурсне документације. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

3.  Обавештење о  могућности да  понуђач  може  да  поднесе понуду  за  једну или  више 
партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет 
јавне набавке обликован у више партија;Понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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4. Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење 
такве понуде дозвољено; 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона; 
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: Јавно комунално предузеће 
„Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, 24000 Суботица, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра –   Набавка специјалног комуналног возила-
Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга, број ОД-11/2019 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка специјалног комуналног возила-
Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга, број ОД-11/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка специјалног комуналног возила-
Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског лизинга, број ОД-11/2019  - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена  и допуна  понуде  за  јавну  набавку  добра–  Набавка  специјалног комуналног 
возила-Аутоцистерна за ручно и машинско прање    путем финансијског лизинга, број ОД-
11/2019  - 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. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда; Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

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 V-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца 
у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача; 

 

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

 

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

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

 

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

 

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

 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 

У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 

 

Уколико  понуђач  достави  понуду  са  подизвођачем,  наручилац  не  предвиђа  могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 

 

8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о 
обавезној садржини тог споразума; 
Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

 

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

 

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

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

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде; 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Потписивањем уговора о лизингу, Наручилац ће Даваоцу лизинга уплатити учешће у висини од 
10 % учешћа од нето цене возила, као и остале трошкове који настају приликом потписивања 
уговора о финансијском лизингу , ПДВ на камату и  ПДВ на нето вредност предмета лизинга . 
Лизинг накнаде ће бити исплаћене у 60  месечних рата, у складу са прихваћеном понудом као и 
Планом  отплате финансијског лизинга према понуди понуђача.  Исплата сваке рате лизинг 
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накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате финансијског лизинга понуђача и то без 
посебно  испостављеног  рачуна.  Прва  рата  доспева  првог  дана  наредног  месеца  након 
потписивања  Записника  о  примопредаји  предметних  добара.  У  случају  доспећа  рате  на 
нерадни дан, рата доспева првог следећег радног дана након протека нерадног дана. Плаћање 
ће се вршити у динарима по средњем курсу  НБС на дан плаћања(уколико је понуда исказана у 
еврима). 

 
9.2. 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. 

 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке: 
Рок испоруке не може бити дужи од 120  дана од дана закључења уговора. Понуда у којој 
је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

 
9.4.  Захтев у погледу места испоруке: 
Место испоруке специјалног возила је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б.Шимића 
бб, о чему ће бити сачињен Записник о примопредаји, који ће бити потписан од стране 
представника Наручиоца, Испоручиоца предмета лизинга  и Даваоца лизинга. 

 
9.5.  Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за целокупно  возило ( шасија и надградња) не може бити краћи од 24 месеца од 
дана испоруке добара. 
Рок понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити 
непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, од-до и сл.). 

 
10. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди; 
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима финансијског лизинга које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се при утврђивању најниже понуђене цене, узети укупан износ набавке 
добара путем финансијског лизинга . 
Цена у понуди може бити исказана и у еврима. 
Све вредности морају бити исказане у истој валути. 

За прерачун цене у динаре користиће се средњи курс Народне Банке Србије на дан када је 
започето отварање понуда. 
У  укупну  вредност  понуде  морају  бити  урачунати  сви  трошкови  (царина,  трошкови 
испоруке и сви други трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не 
могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати и наплаћивати. 
Укупна   вредност   понуде   укључује   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. Законом о јавним набвкама. 
Уговорена цена је фиксна до реализације јавне набавке и не може се мењати.
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11. Податци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева; 

 
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави једну сопствену бланко меницу без протеста 

са меничним овлашћењем на износ од 10 % понуђене нето цене   возила   без ПДВ-а као 
гаранцију за озбиљност понуде, која ће трајати 30(тридесет ) дана дуже од истека важности 
понуде. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у 
Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу 
активирати у случају да Понуђач одустане од понуде након истека рока за предају понуда, 
односно у случају да одбије да закључи уговор . Уз меницу обавезно доставити картон 
депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача. 

2)  Понуђач  коме  је  додељен  уговор  је  дужан  да  достави  на  дан  потписивања 
уговора једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 
10 % од   вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за добро извршење посла, која ће 
трајати 5 (пет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. За понуђаче  који  су 
резиденти   Републике   Србије   меница   мора   бити   регистрована   у Регистру меница и 
овлашћења који се води код Народне банке Србије.    Наручилац ће меницу активирати у 
случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без    обзира    на    разлоге 
неизвршавања.    Уз    меницу   обавезно    доставити    картон депонованих потписа издат и 
оверен од стране пословне банке понуђача. 

3) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави у тренутку примопредаје 
предмета уговора једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем 
на износ од 5 % од вредности  уговора без ПДВ-а као гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. За понуђаче 
који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и 
овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у 
случају да Понуђач не изврши своје обавезе отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Уз меницу обавезно доставити 
картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача. 

 
12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче; 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
13. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона; 
Заинтересовано   лице   може,   у   писаном   облику   путем   поште   на   адресу   наручиоца: 
Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, 24000 Суботица,, или 
путем електронске поште на e-mail: javne.nabavke@cistoca-su.co.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. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  за  Набавку  специјалног 
комуналног возила-Аутоцистерна за ручно и машинско прање    путем финансијског лизинга, 
број ОД-11/2019. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
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 дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
14. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити 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. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
16.  Начин  и  рок  за  подношење  захтева  за  заштиту  права  понуђача,  са  детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  (у  даљем  тексту:  Републичка 
комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља: непосредно сваког радног дана, у времену од 7,00 до 
15,00 часова; електронском поштом на e-mail  javne.nabavke@cistoca-su.co.rs, или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може  поднети  у  току 
целог  поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим уколико ЗЈН није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике 
у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева. 
Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за 
подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 
2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стр ане истог 
подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње  наручиоца  за  које  је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Јавно предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица; јавна набавка - Набавка 

специјалног комуналног возила - Аутоцистерна за ручно и машинско прање   путем финансијског 
лизинга, број ОД-11/2019; 

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

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

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор (корисници буџетских  средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код   Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


