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МОДЕЛ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
ЗА ДОБРА – НАБАВКА КАМИОНА АУТОПОДИЗАЧА И РАДНЕ МАШИНЕ 

УТОВАРИВАЧА ТОЧКАША ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА  
 

НАПОМЕНА: Модел уговора о јавној набавци је основ за закључивање посебних Уговора 
о испоруци и финансијском лизингу.Модел уговора о јавној набавци попуњава, потписује 
и овлашћени представник испред групе понуђача именован Споразумом групе понуђача 
да буде носилац посла. Својим потписом одговорно лице носиоца посла потврђује да је 
сагласан са одредбама Модела уговора о јавној набавци. 

 
Закључен у Бечеју,дана_________између: 
 

1. „Потисје -Бечеј“ ДОО за комуналне услуге Бечеј, са седиштем у Милоша 
Црњанског 46, 21220 Бечеј, ПИБ: 105649553, Матични број: 20420197,Број рачуна: 
325-9500700018414-49, Војвођанска банка,Телефон/ Fax: 021/6910-777,кога 
заступа директор Золтан Фејеш  (у даљем тексту: Прималац лизинга) 

2. ___________________________са седиштем у _______________________, 
улица ______________________ број____Матични број ________________, ПИБ: 
_________________кога заступа __________________ 
по функцији _________________.(у даљем тексту: Испоручилац предмета лизинга)  
и 
3. ____________________________, са седиштем у _________________, улица 

_______________________ број___, Матични број ________________, ПИБ: 
________________ кога заступа _____________________________________ 

по функцији __________________________.(у даљем тексту:Давалац лизинга) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Прималац лизинга, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак 
јавне набавке у отвореном поступку чији је предмет набавка КАМИОНА 
АУТОПОДИЗАЧА И РАДНЕ МАШИНЕ УТОВАРИВАЧА ТОЧКАША на лизинг 
број_______________,    

- да је Испоручилац предмета лизинга доставио заједничку понуду број__________    
(попуњава Прималац лизинга - биће преузето из понуде); 

- да је Прималац лизинга Одлуком о додели уговора број (попуњава Прималац 
лизинга), доделио уговор за јавну набавку возила на лизинг 

 
Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је испорука добaра путем финансијског лизинга:  

КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ, марке ____________, тип____________________, година 
производње _____, снаге мотора____________, радне запремине_________________,. 
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(даље: предмет лизинга), 

а према Понуди број ______________________ од __________ 2022. године (напомена: 
овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у 
Обрасцу понуде), и техничкој спецификацији конкурсне документације, које чине 
саставни део овог уговора. 

 

РАДНА МАШИНА УТОВАРИВАЧ ТОЧКАШ, марке ____________, 
тип____________________, година производње _____, снаге мотора____________, 
радне запремине_________________,. (даље: предмет лизинга), 

а према Понуди број ______________________ од __________ 2022. године (напомена: 
овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у 
Обрасцу понуде), и техничкој спецификацији конкурсне документације, које чине 
саставни део овог уговора. 

Члан 2. 
СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Субјекти овог уговора су: Прималац предмета лизинга, Испоручилац предмета лизинга и 
Давалац лизинга. 

Испоручилац предмета лизинга, преноси на Даваоца лизинга право својине над 
предметним добрима, ради њихове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење. 

Давалац лизинга, као власник добра из члана 1. овог уговора који је према 
спецификацији Примаоца предмета лизинга прибавио од Испоручиоца предмете 
лизинга, уз задржавање права својине, преноси на Примаоца лизинга овлашћење 
држања и коришћења. 

Испоручилац предмета лизинга, доставља предмете лизинга Примаоцу предмета 
лизинга ради коришћења. 

Члан 3. 
ЦЕНА 

Уговорне стране утврђују да набавна вредност добра које је предмет овог Уговора из 
члана 1. 

КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ износи ________________ динара/еура без обрачунатог ПДВ-
а, односно _________________ динара/евра са ПДВ-ом 

РАДНА МАШИНА УТОВАРИВАЧ ТОЧКАШ износи ________________ динара/еура без 
обрачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара/евра са ПДВ-ом 

УКУПНА ЦЕНА за предметна добра износи ________________ динара/еура без 
обрачунатог ПДВ-а, односно ________________ динара/евра са ПДВ-ом 
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Члан 4. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се вршити путем финансијског лизинга од стране Примаоца предмета 
лизинга са учешћем од 10% на нето вредност увећано за ПДВ и све припадајуће 
трошкове,  а остатак дуга ће бити плаћен у 60 једнаких месечних рата, на основу 
посебних уговора о финансијском лизингу који Прималац предмета лизинга и Давалац 
лизинга закључују. 

Члан 5. 
РОК ИСПОРУКЕ 

Рок испоруке камиона аутоподизача је ______________(попуњава Наручилац- биће 
преузето из понуде) од дана закључења овог уговора. 

Рок испоруке радне машине утоваривача точкаша је ______________(попуњава 
Наручилац- биће преузето из понуде) од дана закључења овог уговора. 

Члан 6. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА 

Предметна добра Испоручилац предмета лизинга ће доставити fco испоручилац лизинга, 
уз присуство представника Примаоца предмета лизинга, Испоручиоца предмета лизинга 
и Даваоца лизинга, о чему ће бити одмах сачињени Записници о примопредаји, који ће 
потписати сва три представника. 

Овлашћени представници Испоручиоца предмета лизинга, Даваоца лизинга и Примаоца 
лизинга ће приликом преузимања предметних добара извршити квалитативни пријем на 
лицу места, сачинити и потписати записнике о примопредаји. 

За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истих у току 
гарантног периода, Примаоцу предмета лизинга одговара Испоручилац предмета 
лизинга. 

Уколико добра испуњавају све захтеве из техничке спецификације, али су уочени 
недостаци или оштећења на њима, иста ће се записнички констатовати и чиниће део 
записника о примопредаји. 

Члан 7. 
 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Дужина гарантног рока се не може разликовати од рока датог у Понуди из члана 1. овог 
уговора. 

Испоручилац се обавезује да Примаоцу предмета лизинга преда средство финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року - бланко соло меницу 
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регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног 
за заступање Испоручиоца, са печатом Испоручиоца уз коју се доставља једнократно 
менично овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од уговорене 
вредности јавне набавке (без ПДВ-а). 

 

Испоручилац је дужан да уз одговарајућу меницу достави и прописно сачињено, 
потписано и оверено овлашћење Примаоцу предмета лизинга за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате – менично 
овлашћење. 

Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном рокује 30 дана дуже од 
најдужег гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке. 
 
Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена Испоручиоцу , након 
истека рока од 30 дана након истека гарантног рока за добра која су предмет јавне 
набавке, без примедбе Примаоца предмета лизинга. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном рокуу случају да 
Испоручилац не отклања недостатке који се појаве у гарантног рока за добра која су 
предмет јавне набавке. 

Члан 8. 
 

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДАВАОЦА ЛИЗИНГА НА ИМЕ УРЕДНОГ ПЛАЋАЊА 
ЛИЗИНГ НАКНАДЕ 

 
Прималац лизинга ће по закључењуУговора о финансијском лизингу предати Даваоцу 
лизинга по пет бланко соло меница на име обезбеђења редовне уплате доспелих лизинг 
накнада за сваки предмет лизинга.  

 
Уз предате бланко соло менице Прималац лизинга ће доставити потписана и оверена 
менична овлашћења и фотокопију депо картона.   

 
Давалац лизинга је овлашћен да примљене финансијске гаранције активира у случају да 
му Прималац лизинга редовно не плаћа доспеле и уговорене финансијске обавезе. Пре 
активирања примљене гаранције Давалац лизинга је дужан да опомене Примаоца 
лизинга о пропуштеном року за уплату. У опомени Давалац лизинга је дужан да да 
примерен рок за уплату неуплаћене финансијске обавезе. Рок у опомени не може бити 
краћи од 3 дана.    

 
Уколико се током важења Уговора о финансијском лизингу, а пре њихових истека, 
активирају све менице Прималац лизинга је обавезан да преда Даваоцу лизинга исти 
број нових меница предвиђене ставом 1. и на начин наведен у ставу 2. овог члана.  

 
Уколико током важења Уговора о финансијском лизингу код Примаоца лизинга дође до 
промене лица овлашћеног за заступање, односно лица која су овлашћена за 
располагање средствима са текућег рачуна, Прималац лизинга је дужан да Даваоцу 
лизинга достави нове менице као замену за претходно предате - најкасније у року од три 
дана од дана такве промене.  

 
Примљене а неискоришћене менице Давалац лизинга ће вратити Примаоцу лизинга 
најкасније у року од седам дана од дана истека Уговора о финансијском лизингу. 
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Члан 9. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране су сагласне, и прихватају, да се за све оно што није у овом уговору 
предвиђено примењују превасходно прописи Закона о финансијском лизингу а потом и из 
Закона о облигационим односима. 

У случају спора по овом уговору, уговорне стране прихватају месну надлежност стварно 
надлежног суда према седишту примаоца предмета лизинга. 

Уговорне стране сагласно утврђују да су овим уговором утврђени општи услови 
испоруке, који могу бити ближе уређени посебним уговором о испоруци између Даваоца 
лизинга и Испоручиоца предмета лизинга на који ће одобрење дати Прималац предмета 
лизинга. У случају супротности одредаба посебног уговора о испоруци између Даваоца 
лизинга и Испоручиоца предмета лизинга са овим уговором, непосредно се примењују 
одредбе овог уговора. 

Својим потписом 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. Овај уговор сачињен је у 6 (шест) 
истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака страна задржава по два 
примерка 

 
Испоручилац предмета 

лизинга 
 

______________ 
 

Давалац лизинга 
 
 

_____________________ 
 

Прималац предмета 
лизинга 

 
________________ 

 
 


