
На основу члана 61 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12 и 

14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник 

РС'' број 86/15), Комисија за јавну набавку ЈП СТЦ Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’je 

сачинила 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

КУПОВИНА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ 
ЛИЗИНГА 

  

број ЈНМВ 06/2018 

Ознака из општег речника набавке: 

66114000 – Услуге финансијског лизинга 
 

 

Укупан број страна: 46 

 

Крајњи рок за пријем  понуда: 

 дана: 13.04.2018. године, до 10.00 часова 

Јавно отварање понуда: дана: 13.04.2018.године у 10.15 часова 

 

 

Свилајнац 

април 2018.године
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На основу чл. 39, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 539/2018 од 05.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 540/2018 од 05.04.2018.године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у поступку јавнe набaвке мале вредности – „ Куповина путничког возила путем 

финансијског лизинга “  

бр.ЈНМВ 06/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБAВЦИ 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

4. ВРСТА, ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

9. МОДЕЛ УГОВОРА 

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

12. ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1. НАРУЧИЛАЦ:  ЈП СТЦ Природњачки центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра 

Првог 111, 35210 Свилајнац. 

1.2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

1.3. Предмет јавне набавке: услуге 

1.4. Контакт особа: Златан Јовић, тел 035/8814001, e-mail: jpstcsv@gmail.com 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су услуге финансијског лизинга односно - Куповина 

путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018  

  

 Ознака из ОРН: 66114000 – Услуге финансијског лизинга 

 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Техничка документација и планови нису саставни део конкурсне документације.  

4. ВРСТА, ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ. 

Техничке карактеристике и опис добара дат је у опису и спецификацији добара.  

Рок испоруке не сме бити дужи од 5 дана од дана потписивања уговора, у 

супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

5.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке  

 

5.1.1.   Обавезни услови: 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

5.1.1.1.  Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у 

одговарајући регистар.  
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5.1.1.2.  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. 

5.1.1.3. 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. 

5.1.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке ако је та дозвола предвиђена посебним 

прописима. 

5.1.1.5. Да је при састављању понуде 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 о јавним 

набавкама) 

5.1.2. Услови које мора да испуни подизвођач  

5.1.2.1.  Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у 

одговарајући регистар. 

5.1.2.2.  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. 

5.1.2.3. 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.  

5.1.2.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима. 

5.1.2.5. Да је при састављању понуде 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 
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која је на снази у време подношења понуде ( чл. 75 ст.2. Закона о јавним 

набавкама) 

 

5.1.3. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача 

5.1.3.1.  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

5.1.3.2.  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. 

5.1.3.3. 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. 

5.1.3.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима. 

5.1.3.5. Да је при састављању понуде 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 о јавним 

набавкама) 

5.1.4. Додатни услови 

Понуђач и чланови групе понуђача у поступку јавне набавке мора 

испуњавати следеће додатне услове. 

5.1.4.1. Неопходан финансијски капацитет :    Да у претходне три године пре 

објављивања позива за достављање понуда није био неликвидан, 

5.1.4.2.  Да је понуђач овлашћени увозник, дистрибутер и сервисер возила 

које нуди, или да поседује овлашћење од дистрибутера за учествовање у 

јавној набавци,  

5.1.4.3.  Да на удаљености од највише 50 километра од наручиоца има 

најмање један овлашћени сервис за понуђено возило, 
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5.1.4.4.  Понуђачи су дужни да доставе попуњен модел уговора о 

финансијском лизингу и план отплате. Наведена документа морају бити 

оверена печатом Даваоца лизинга, у супротном понуда ће бити одбијена. 

5.2. Упутство о доказивању обавезних и додатних услова 

5.2.1. Доказивање испуњености обавезних из члана 75. Закона и 

додатних услова за правна лица као понуђача 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

правно лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу 

са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке 

5.1.1.5. где понуђач доставља Изјаву сачињену на начин да из њене 

садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, уредно 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, као и 

доказа из тачке 5.1.1.4 где је неопходно доставити фотокопију 

одговарајуће дозволе уколико постоји. 

5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и 

додатних услова за предузетнике као понуђаче 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник 

као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 

4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке 5.1.2.5. где понуђач доставља 

Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење 

напред наведених услова, уредно потписану од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверену печатом. као и доказа из тачке 5.1.2.4 где је неопходно 

доставити фотокопију одговарајуће дозволе уколико постоји. 

5.2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и 

додатних услова, за физичка лица као понуђача 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко 

лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 

77.став 4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке 5.1.3.5. где понуђач 

доставља Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази 

испуњење напред наведених услова, уредно потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверену печатом, као и доказа из тачке 5.1.3.4 где је неопходно 

доставити фотокопију одговарајуће дозволе уколико постоји. 

 

5.2.4. Доказивање испуњености додатних услова 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

5.2.5. Потврда НБС-а о броју дана неликвидности, или изјава на 

меморандуму понуђача ( везано за додатни услов 5.1.4.1.) 

5.2.6. Фотокопија доказа да је понуђач овлашћени дистрибутер или 

Овлашћење од дистрибутера за учествовање у јавној набавци  ( 

везано за додатни услов 5.1.4.2.) 

5.2.7.  Списак овлашћених сервиса са назначеним сервисом који је на 

удаљености до 50 км ( везано за додатни услов 5.1.4.3.) 

5.2.8.  Попуњен модел уговора о финансијском лизингу и план отплате. 

Наведена документа морају бити оверена печатом Даваоца 

лизинга, у супротном понуда ће бити одбијена( везано за додатни 

услов 5.1.4.4.) 

  

 Обавезне услове сваки понуђач и чланови групе понуђача морају испуњавати 

засебно, а додатне услове заједно.  

Наручилац неће одбити понуду уколико не садржи доказ одређен Законом о јавним 

набавкама или конкурсном документацијом уколико је понуђач навео интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 

6.1. Језик понуде 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 

језику.  

6.2. Посебни захтеви  

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном 

документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан 

и оверен печатом од стране одговорног лица. 

Пожељно је да понуђач све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном 

документацијом приложи по редоследу који је назначен у Обрасцу 1 - Образац за 

оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и 

додатних услова.  
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Пожељно је да понуда  буде увезана траком у целину која је осигурана печатом 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови. 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са 

назнаком  - Не отварај - „Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку: 

Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 

06/2018 “.  На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и 

контакт особу. 

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему 

у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно 

је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора 

потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача 

дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују 

да прихватају све елементе уговора. 

 Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. 

Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним 

фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 

дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или 

оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не 

одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као 

неприхватљива. 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:  

 - уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не 

поднесе на оригиналним обрасцима 

        -  не садржи сва документа  и обрасце дефинисане конкурсном документацијом, 

        - на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и контакт 

особа, 

        - понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као 

подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе 

понуђача). 
 

 

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда 
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Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ЈП СТЦ Природњачки 

центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра Првог 111, 35210 Свилајнац, сваког дана од 

8,30 до 14,00 часова у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – 

Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 

06/2018 “ 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 

Крајњи рок за достављање понуда је 13.04.2018. године и то до 10,00 часова. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

6.2.2. Отварање понуда 

 Јавно отварање понуда ће се обавити 13.04.2018. године са почетком у 10,15 

часова у просторијама ЈП СТЦ  Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра 

Првог 111, 35210 Свилајнац, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан  је да поднесе 

Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од 

стране одговорног лица понуђача. 

6.3.  Понуда са варијантама 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

6.4.  Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда.  

Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и 

достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на 

коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈНМВ број 06/2018 -  

јавна набавка: Куповина путничког возила путем финансијског лизинга 
редни број ЈНМВ 06/2018 

 

Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење. 
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6.5. 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 

6.6. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не 

може бити већи од 30%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања 

директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко подизвођача, с 

тим што је наручилац дужан да омогући понуђачу да приговори ако 

потраживање није доспело. 

6.7. Споразум групе понуђача 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

6.7.1. Члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем 

6.7.2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у 

извршењу уговора 

6.8. Начин и услови плаћања  

 Наручилац отплаћује лизинг према условима из понуде која је саставни део 

уговора о лизингу. Лизинг накнаде ће бити исплаћене у 48 месечних рата у 

складу са Планом отплате лизинга према понуди понуђача. Исплата сваке 

лизинг накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате финансијског 

лизинга понуђача. 

 

 

6.9. Валута и начин на који мора бити наведена изражена цена у понуди 

Укупна цена мора бити исказана у динарима или у еурима, са и без пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.  

За финансијски лизинг- понуђачи могу цену исказати у динарима или у 

еврима, с тим што ако понуђач цену искаже у еврима, наручилац ће за прерачун 

у динаре користити одговарајући средњи девизни курс банке коју понуђач 
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наведе у члану 5. Модела уговора за куповину путничког возила путем 

финансијског лизинга. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона. 

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

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове 

који настају закључењем уговора о финансијском лизингу. 

Понуђене цене морају бити фиксне и непромењиве све до коначне 

реализације предмета јавне набавке.  

Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине 

лизинг накнаде, за време важења уговора није дозвољена.  

Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 

преостале лизинг накнаде. Наручилац је дужан да даваоца лизинга обавести о 

намери превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате. 

 

6.10. Врста, садржина, начин  подношења, висина и рокови обезбеђења  

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:  

Понуђач је уз понуду обавезан да достави једну сопствену бланко меницу  за 

озбиљност понуде у висини 5% од вредности понуде без ПДВ-а, печатирану и  

потписану од стране овлашћеног лица понуђача и меничног овлашћења које 

садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без права на приговор“, 

фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној 

регистрацији менице. У меничном овлашћењу треба да стоји  да ће се меница 

реализовати у следећим случајевима: 

- Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности 

понуде,  без сагласности Наручиоца, 

- Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда 

прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно 

условима из понуде, 

- Ако понуђач не обезбеди или одбије  да достави једну сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора. 

 

 Изабрани понуђач је дужан да достави 

1) Меница за добро извршење посла: 
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Приликом закључења уговора, a најкасније у року од 10 дана,  понуђач доставља 

једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у висини 10% од 

вредности уговора са ПДВ-ом са роком важења 10 дана дуже од коначне испоруке 

добара, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и меничног 

овлашћења које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без права 

на приговор“, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о 

извршеној регистрацији менице 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског 

обезбеђења ће бити враћена. 

6.11. Тражење додатних информација или појашњења 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и 

неправилсноти у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у случају из става 1. ове тачке, у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

6.12. Захтевање додатних појашњења од понуђача 

 У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од 

понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената 

понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема 

захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова 

понуда одбити, као неприхватљива. 

6.13.              Негативне референце  
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 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке: 

 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

 2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му јеуговор додељен; 

 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама.  
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан 

6.14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за које је понуђач добио 

негативну референцу исти је дужан да наручиоцу достави једну сопствену 

бланко меницу за додатно обезбеђење у висини од 15% од понуђене цене. 

6.15. Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''   

6.16. Елементи критеријума за доделу уговора у ситуацији када постоје две или 

више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

 У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

предност ће имати она понуда са најдужим роком за плаћање. Уколико постоје 

две или више понуда са најнижом понуђеном ценом и најдужим роком за 

плаћање предност ће имати понуда понуђача који је понудио краћи рок за 

испоруку. 

6.17. Накнада за коришћење патената  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

6.18. Заштита права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за 

заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком 

са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом ниједругачије одређено.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 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 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
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чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке инеправилности, 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 4. ове тачке, 

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

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права 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, 

7) потпис подносиоца. 

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне 

елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

Такса се уплаћује: 

1) Текући рачун: 840-30678845-06 

2) Шифра плаћања: 153 или 253;  

3) Позив на број:  06/2018 

4) Сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; ЈП СТЦ-Природњачки центар 

Свилајнац; ЈНМВ: 06/2018  

5) Корисник: Буџет Републике Србије;  

6) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши која износи  60.000 

динара  

7) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  
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8) Потпис овлашћеног лица банке. 

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу  Немањина 22-

26, 11000 Београд. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

6.19. Рок за закључење Уговора 

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац понуде се припрема тако да попуњен од  стране понуђача садржи: 

7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као 

и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, 

адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за 

контакт и др). 

7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не 

може бити краћи од 30 дана 

7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора  

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

У обрасцу структуре  цене наводе се основни елементи понуђене цене: 
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8.1. Цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. 

8.2. Процентуално учешће одређене врсте  трошкова у случају када је наведени 

податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања Уговора 

(учешће трошкова материјала, рада, енергената). 

9. МОДЕЛ УГОВОРА 

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено 

лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе 

уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом 

овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, 

док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора 

парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
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12. . ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ 

ОБРАЗАЦ 1. 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама и додатних услова (за понуђача) 

 

РЕДНИ БРОЈ   НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Документ достављен  

                    (да  /  не) 

ПРИЛОГ 

БР.1 

Изјава у складу са чланом  75. став 2. ЗЈН 
  

ПРИЛОГ 

БР.2 

Потврда НБС-а о броју дана неликвидности, 

или изјава на меморандуму понуђача( везано 

за додатни услов 5.1.4.1.) 

  

 ПРИЛОГ 

БР.3 

Фотокопија доказа да је понуђач овлашћени 

дистрибутер или Овлашћење од дистрибутера 

за учествовање у јавној набавци  ( везано за 

додатни услов 5.1.4.2.) 

  

ПРИЛОГ 

БР.4 

Списак овлашћених сервиса са назначеним 

сервисом који је на удаљености до 50 км ( 

везано за додатни услов 5.1.4.3.) 
  

ПРИЛОГ 

БР.5 

 Попуњен модел уговора о финансијском 

лизингу и план отплате. Наведена документа 

морају бити оверена печатом Даваоца лизинга, 

у супротном понуда ће бити одбијена( везано 

за додатни услов 5.1.4.4.) 

  

ОБРАЗАЦ 1. Образац за оцену испуњености обавезних 

услова из члана 75. Закона, и доданих услова.   
  

ОБРАЗАЦ 2. Подаци о понуђачу 

 

  

ОБРАЗАЦ 3. Изјава понуђача да извршење набавке неће 

делимично поверити подизвођачу 
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ОБРАЗАЦ 4. Изјава понуђача да ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу   

ОБРАЗАЦ 5. Изјава о подношењу заједничке понуде 
  

ОБРАЗАЦ 6. Изјава о независној понуди   

ОБРАЗАЦ 7. Овлашћење за потписивање понуде са 

прилозима 
  

ОБРАЗАЦ 8. Понуда са описом предмета наавке   

ОБРАЗАЦ  9. Образац структуре цене 
  

ОБРАЗАЦ 10. Модел уговора   

ОБРАЗАЦ  

11. 

Образац трошкова припреме понуде   

 
 

Место:                                                                        М.П.                Потпис овлашћеног лица 

Датум:                                                                                                      ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  1. 

На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке: Куповина путничког возила путем 

финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018, понуђач  

_______________________________________  даје следећу  

 

ИЗЈАВУ 

(за понуђача) 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за 

наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, 

испуњава и следеће обавезне и додатне услове: 

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

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; 

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;  

4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом; 

6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке; 

7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора количини и 

намени. 

8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом. 

 

Место:                                   М.П.                Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:                                                               ____________________ 
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ОБРАЗАЦ1.а 

На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15)) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: Куповина 

путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018, понуђач 

___________________________________  даје следећу  

 

ИЗЈАВУ 

(за подизвођача) 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за 

наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, 

испуњава и следеће обавезне и додатне услове: 

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

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 

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  

4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом; 

6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке; 

7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора 

количини и намени. 

8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом. 

 

 

Место:                                   М.П.                Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:                                                               ____________________ 
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ОБРАЗАЦ 1.б 

На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: Куповина 

путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018, понуђач 

______________________________________ даје следећу  

 

ИЗЈАВУ 

(за члана групе понуђача) 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за 

наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, 

испуњава и следеће обавезне и додатне услове: 

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

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 

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  

4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом; 

6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке; 

7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора 

количини и намени. 

8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом. 

 

Место:                                   М.П.                Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:                                                               ____________________ 



Страна 23 од 46 

 

 ОБРАЗАЦ  2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

________________________         

 

Адреса понуђача: 

________________________         

 

Одговорно лице (потписник уговора)  

________________________          

Матични број понуђача: 

_________________________________________________________     

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

____________________________________       

 

Име особе за контакт: 

_________________________________________________________    

  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

________________________         

 

Телефон: 

________________________________________________________     

 

Телефакс: 

________________________         

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

________________________          

 

 

Место:                                   М.П.                Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:                                                               ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  3. 

 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 
вредности објављеном на Порталу јавних набавки, дана 
05.04.2018.године за набавку: Куповина путничког возила путем финансијског 
лизинга редни број ЈНМВ 06/2018 изјављујемо да извршење набавке 
нећемо делимично поверити подизвођачу. 

 

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица 

 

Датум:                                                                  ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  4. 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у  поступку јавне набавке мале 
вредности обајављеном на Порталу јавних набавки, дана 
05.04.2018.године за набавку: Куповина путничког возила путем 
финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018 изјављујемо да ћемо 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку 
наводимо њихово учешће по  вредности: 

 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној 

вредности понуде учествује у делу__________________________ у 

износу од __________________динара што износи _____% вредности 

понуде, 

 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној 

вредности понуде учествује у делу__________________________ у 

износу од __________________динара што износи _____% вредности 

понуде, 

 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној 

вредности понуде учествује у делу__________________________ у 

износу од __________________динара што износи _____% вредности 

понуде, 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица 

 

Датум:                                                                  ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  5. 

 

__________________            __________________            __________________ 

   (Назив понуђача)                  (Назив понуђача)                   (Назив понуђача) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О 

ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности обајвљеним на Порталу јавних набавки, дана  05.04.2018.године, за 

Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 

06/2018, изјављујемо да заједно подносимо понуду. 

 

 

Место:                                             М.П.               Одговорно лице понуђача 

Датум:                                                                  ____________________ 

                                         М.П.               Одговорно лице понуђача  

                                                                     ____________________ 

                                         М.П.               Одговорно лице понуђача  

                                                                       ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  6. 

 

 

ИЗЈАВА 

О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

наступамо независно у поступку за јавну набавку: Куповина путничког 

возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018, без договора 

са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица 

 

Датум:                                                                  ____________________ 
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ОБРАЗАЦ  7. 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

Овлашћује се________________________________ да у име и за рачун 

понуђача ____________________________________ потпише понуду за јавну 

набавку: Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број 

ЈНМВ 06/2018 

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:                                                                  ____________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Уз овлашћење приложити фотокопију картона 

''оверени потписи лица овлашћених за заступање'' (ОП - образац) из 

улошка надлежног суда – образац 4. или одговарајућег документа органа 

управе за приватне предузетнике 
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ОБРАЗАЦ  8. 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
„Набавка путничког возила путем финансијског лизинга“ –  број ЈНМВ 06/2018 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „ Куповина путничког возила путем 
финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018 “ 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а за путничкo возилo 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за путничкo возилo 

 

 

 

Укупна цена финансијског лизинга са пдв-

ом 

 

 

 

Укупно путничкo возило + фин.лизинг (без 

пдв-а) 

 

 

 

Укупно путничка возила + фин.лизинг (са 

пдв-ом) 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

48 месеци путем финансијког 

лизинга 

 

Рок важења понуде 

 

____ од дана отварања понуда. 
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Рок испоруке 

 

_____ од дана закључења уговора 

 

Гарантни период 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

    ____________________                            ____________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

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

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

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА  ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ 

 

ДИМЕНЗИЈЕ: 
Дужина: 4050-4055 мм 

Ширина: 1745-1755 мм 

Висина:1420- 1435 мм 

Међуосовинско растојање: 2560- 2565 мм 

Запремина пртљажника: од 350 до 1130  l 
МОТОР: 
Запремина: 990-1050 цц 

Цилиндри 3 

Снага: 50-60 kW/h  
Највећи обртни моменат 95 Nm/3000-4300/мин. 
Гориво: бензин 

Убризгавање: директно 

https://www.auto-data.net/en/volkswagen-polo-vi-1.0-75hp-edit-30521#torque
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Стандард емисије издувних гасова: Euro 6 

Комбинована потрошња (l/100км) – 4-5 L/100 km 

Резервоар за гориво: 38- 42 l  
Погон: на предње точкове 

Седишта: 5 

Врата: 4+1 

Боја:  Црвена 

Година производње: 2018. 
 

Неопходна стандардна опрема: 

ЕСП, укључујући  АБС и АСР, челични точкови величине 15`` , челични резервни точак, 

алат и дизалица, погон на предње точкове, Електромеханичко управљање, 

Мултифункционални волан, дупли под у пртљажном простору, електроподизачи предњих 

и задњих стакала, електроподизачи предњих и задњих стакала, електронски 

имобилизатор, индикатор пробушене гуме, детекција замора, аутоматско 

паљење/гашење оборених светала LED дневним светлима ’’coming home’’ i ’’leaving 

home’’ као и функције одложеног паљења/ гашења оборених светала, Емисиони стандард 

ЕУ6 плус, обруч волана обложен кожом, контрола кретања на узбрдици, повезане мере 

заштите пешака, усб утичница, блуетоотх конекција, ’’Front assist’’ радар укључујући ``city 

emergency brake’’ могућност заустављања возила. 

 

 

 

 

      

М.П.          /потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ  9 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Табела бр.1 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 

 Опис                Износ у динарима/еврима 

1. Набавна вредност предмета 

јавне набавке без ПДВ-а 

 

2. ПДВ (      %)  

3. Вредност предмета јавне 

набавке са ПДВ-ом (3=1+2) 

 

 

Табела бр. 1.1.  

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 

ЗА   ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ  

Редни 

број 

Опис Износ у динарима/еврима 

1.  Учешће _______ %  

2.  Номинална каматна стопа ____% 

 

* 

3.  Ефективна каматна стопа ____ % * 

4.  Укупан износ камате за период трајања 

лизинга (48 месеци) 

 

5.  Укупан износ ПДВ- а на камату  

6.  Трошкови обраде захтева  

7.  Трошкови уписа Уговора у регистар 

финансијског лизинга-Агенција за 

 



Страна 36 од 46 

 

привредне регистре 

8.  Трошкови кредитног бироа  

9.  Број рата 48 

10.  Износ  месечне рате  

11.  Цена опције откупа предмета лизинга 

(преостала вредност предмета лизинга 

након уредне уплате последње рате) 

 

________________ динара / евра 

12.  Трошак превремене отплате 

преостале лизинг накнаде (унети 

вредност у % 

неамортизоване вредности предмета 

лизинга 

 

13.  БРУТО НАБАВНА  (са пдв-ом) ВРЕДНОСТ 

ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА 

(2+4+5+6+7+8*9), односно нето набавна 

вредност(без пдв-а) 

 

_______________ 

(са пдв-ом) 

 

_______________ 

(без пдв-а) 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

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

 

 Под редним бројем 1 попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без 
ПДВ-а; 

 Под редним бројем 2 попуњава се ПДВ; 

 Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом; 
 

Табеле бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга 

 Под редним бројем 1 попуњава се учешће исказано у процентуалном и апсолутном 
износу 

 Под редним бројем 2 попуњава се номинална каматна стопа %; 

 Под редним бројем 3 попуњава се ефективна каматна стопа %; 

 Под редним бројем 4 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга 
(48 месеци); 

 Под редним бројем 5 попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату; 

 Под редним бројем 6 попуњава се износ трошкова обраде захтева; 

 Под редним бројем 7 попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар 
финансијског лизинга; 

 Под редним бројем 8 попуњавају се трошкови кредитног бироа; 

 Под редним бројем 9 утврђен је број рата; 

 Под редним бројем 10 попуњава се износ месечне рате и  

 Под редним бројем 13 попуњава се бруто и нето(са и без пдв-а) набавна вредност 
возила путем финансијског лизинга 
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  ОБРАЗАЦ 10. 

МОДЕЛ УГОВОРА  ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА    

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

 

1. 1. ЈП СТЦ ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра Првог бб, 35210 

Свилајнац, ПИБ 106564731, MB 20632259 кога заступа в.д. директора Др Сања Ђурђевић, 

(у даљем тексту:  Наручилац), и 

2. ________________________са седиштем у __________________,  улица 

______________, бр _____, ПИБ____________, МБ____________, рачун у банци 

број_________________________ код банке_____________________ кога заступа 

__________________________, директор, (у даљем тексту: Добављач) 

 

3. ________________________са седиштем у __________________,  улица 

______________, бр _____, ПИБ____________, МБ____________, рачун у банци 

број_________________________ код банке_____________________ кога заступа 

__________________________, директор, (у даљем тексту: Даваоц лизинга) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је уређење међусобних права и обавеза наручиоца, 

добављача и даваоца лизинга, у вези јавне набавке услуге куповине путничког 

аутомобила путем финансијског лизинга односно купопродаје  путничког возила путем 

финансијког лизинга:  

-  путничко возило марке ____________________, типа ______________, година 

производње ___________, број мотора_________________, број 

шасије___________________, снага мотора_____________, запремина 

мотора___________, маса празног возила____________________, облик и намена 

каросерије______________, врста __________,  

 

 



Страна 39 од 46 

 

Члан 2. 

 Продавац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку добра из 

чл.1 овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Добављача, а Наручилац се 

обавезује да ће извршити плаћање путем финансијског лизинга, по условима 

предвиђеним конкурсном документацијом за предметни поступак јавне набавке, и овим 

уговором. 

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Члан 3. 

Субјекти овог уговора су: Наручилац (који је прималац лизинга), Добављач (који је 

испоручилац предмета лизинга) и Давалац лизинга. 

Давалац лизинга, као власник возила из члана 1. овог Уговора,уз задржавање 

права својине, преноси на Наручиоца (примаоца лизинга)  овлашћење држања и 

коришћења путничког аутомобила на рок од 4 године. 

Добављач (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Наручиоцу (примаоцу 

лизинга) достави добра из чл. 1.овог Уговора (у даљем тексту: возило) на начин и под 

условима из овог Уговора. 

Добављач, испоручилац предмета лизинга, преноси на Даваоца лизинга право 

својине над предметним возилом, ради њихове предаје Наручиоцу (примаоцу лизинга)  на 

држање и коришћење. 

КВАЛИТЕТ 

Члан 4. 

Квалитет путничког возила из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара 

техничким и другим захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, 

Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 

 

ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА 

Члан 5. 

Наручилац (прималац лизинга) и Добављач (испоручилац предмета лизинга) су се 

споразумели да цена добра из члана 1. Уговора буде следећа: 

Вредност  возила износи: __________________ динара/еур без ПДВ-а, односно 

________________ динара/еур  са пдв-ом . 
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Укупна вредност финансијског лизинга износи: ___________________  динара без 

ПДВ-а, односно ____________________ динара/еур  са ПДВ-ом 

Наручилац ће испоручена добра из чл.1 овог уговора платити путем финансијског 

лизинга у 48 месечних рата и са учешћем у висини ________________. 

Уговор о финансијском лизингу за возило описано у чл.1 овог уговора Наручилац и 

давалац лизинга закључиће под условима и елементима које је давалац лизинга 

доставио у понуди бр._________ од ________________.  

Прво плаћање приликом склапања уговора о финансијском лизингу износи: 

1.Учешће _____% односно ____________ дин/еур 

2. Прва месечна рата ________ дин/еур 

3.Трошкови обраде уговора са ПДВ-ом ____________ дин/еур 

4.Трошкови уписа уговора у лизинг регистар са ПДВ-ом ____________ дин/еур 

5. Трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом ___________ дин/еур. 

6. ПДВ на камату садржану у лизинг накнади __________ дин/еур 

Уговор о финансијском лизингу ће се закључити најкасније на дан испоруке возила. 

У уговору о финансисјком лизингу давалац лизинга је дужан да наведе минимум три 

осигуравајуће куће код којих је могуће каско осигурати возило. 

Наручилац може захтевати од даваоца лизинга да измени одређене чланове 

Уговора о лизингу који нису у складу са Законом који је Наручилац обавезан да примењује 

или су ти елементи Уговора у супротности са пословном политиком Наручиоца. 

Наручилац не може захтевати од даваоца лизинга да мења комерцијалне и финансијске 

елементе Уговора о лизингу које је давалац лизинга дао у понуди  

Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво 

Наручиоца. Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе 

предмет лизинга у власништво Наручиоца (примаоца лизинга), одн. да преда сва 

потребна документа ради уписа права власништва у корист Наручиоца. 

Наручилац (Прималац лизинга) ће извршавати сва плаћања за финансијски лизинг 

по средњем курсу________________________банке  за ЕУР на дан доспећа, уколико је 

понуда дата ЕУР-има. 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
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 Рок испоруке добара је _________ дана од дана закључења уговора о јавној 

набавци. 

 Испорука возила извршиће се у седишту/продајном салону продавца (испоручиоца 

предмета лизинга) уз присуство овлашћених представника уговарача, који потписују 

записник о примопредаји. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Члан 7. 

У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у 

складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Наручилац (прималац 

лизинга) је овлашћен да не преузме возило, а Добављач (испоручилац предмета лизинга) 

је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације, 

односно да испоручи возило исте марке и карактеристика. 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 8 

Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 

гарантном листу који Добављач (испоручилац предмета лизинга) предаје Наручиоцу 

(примаоцу лизинга) у моменту испоруке путничког аутомобила, заједно са сервисном 

књижицом и осталом документацијом. 

Гарантни период за возило је ____ месеци, почев од дана преузимања возила.  

Гаранција на постојаност боје и лака је ___ месеци почев од дана преузимања 

возила. 

Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је 

предвиђено сервисном књижицом. 

Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу 

гаранцији.  

Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног 

материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника 

Добављача (испоручиоца предмета лизинга). 

У току трајања гарантног рока Добављач (испоручилац предмета лизинга) се 

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

року и под условима предвиђеним у гарантном листу.  

У случају да обавезе из претходног става овог члана не уради у предвиђеном року, 

Добављач (испоручилац предмета лизинга)  је дужан да возило замени новим. 
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Члан 10. 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Добављач (Испоручилац лизинга)   је дужан да на дан закључења овог Уговора 
Наручиоцу  (примаоцу лизинга), достави: 

- безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и 
копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ 
у висини од 10% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, коју ће Купац  (прималац лизинга) 
вратити  Продавцу (испоручиоцу предмета лизинга) 10 (десет) дана након истека овог 
Уговора, 

Уколико Добављач (Испоручилац предмета лизинга)   не достави тражено средство 
обезбеђења у моменту закључења Уговора, Наручилац (прималац лизинга) је овлашћен 
да не закључи овај Уговор, поништи одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом 
следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач (испоручилац предмета лизинга и давалац лизинга) морају  доставити  и копију 
захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке Добављача 
(испоручиоца предмета лизинга и даваоца лизинга). 

У случају да Добављач (испоручилац предмета лизинга и/или Давалац лизинга) не 
изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних 
обавеза, Наручилац  (прималац лизинга)  је овлашћен да активира менице. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11 

Наручилац  (прималац лизинга) задржава право да једнострано раскине овај 

Уговор уколико Добављач (испоручилац предмета лизинга)  касни са испоруком више од 2 

(два) дана, односно ако испоручено путничко возило не одговара понуди 

бр.____________ од __________. 

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог 

Уговора,  решавати споразумно. 

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорне стране су 

сагласне да је за  решење спора надлежан Привредни суд у Крагујевцу. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља Уговорних 

страна.  

 



Страна 43 од 46 

 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13 

Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано 

одредбама овог Уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима (“Сл.лист 

СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99). 

Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача (испоручиоца предмета лизинга) 

назначена у преамбули Уговора. 

Добављач (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да у року од 5 (пет) дана 

од дана настанка пословне промене о истој писаним путем  обавести  Наручиоца 

(примаоца лизинга). Наручилац је дужан да достави потребну документацију коју Давалац 

лизинга од њега захтева у року од 7 дана од потписивања овог Уговора. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране  свих Уговорних 

страна и важи до коначног испуњења свих уговорених обавеза. 

Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Наручиоца 

(примаоца лизинга) и 2 (два) за Добављача (испоручиоца предмета лизинга) и 1 (један) за 

Даваоца лизинга. 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА: 

 
 ЗА НАРУЧИОЦА:           

В.Д. ДИРЕКТОР 

_____________________  
      

____________________ 
Др Сања Ђурђевић 

                               

 

                                           ЗА   Д А В А О Ц А   Л И З И Н Г А: 

 

                                          ______________________________  
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ОБРАЗАЦ 11. 

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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ПРИЛОГ бр 1. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

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

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач................................................................................. у поступку јавне набавке: 
Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018,  
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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 Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде 

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИКА  ___________________________  

МБ: _____________  

ПИБ: _____________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ______________________  

ИЗДАЈЕ  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
-за корисника бланко сопствене менице- 

НАРУЧИЛАЦ: ЈП СТЦ-Природњачки центар Свилајнац, Краља Петра Првог 111, 35210 Свилајнац (у 
даљем тексту Поверилац)  

Предајемо Вам бланко, потписану и печатирану, сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, 
да предату меницу број ______________(унети серијски број менице) може попунити у износу од 
______________ (______________________________) динара, као гаранцију за озбиљност понуде за 
Куповина путничког возила путем финансијског лизинга редни број ЈНМВ 06/2018 са роком важности 
30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.  

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _________ 
(_________________________)динара и да безусловно и неопозиво, без протеста, трошкова и права 
на приговор, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
_______________________ 
___________________________________________(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца 
менице - назив, место, адресу, ПИБ) код банака, а у корист Повериоца ЈП СТЦ-Природњачки центар 
Свилајнац, Краља Петра Првог 111, 35210 Свилајнац у следећим случајевима: 
- Ако је Дужник (понуђач) изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без 
сагласности Наручиоца, 
- Ако је Дужник (понуђач), иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
- Ако Дужник (понуђач) не обезбеди или одбије  да достави једну сопствену бланко меницу за добро 
извршење посла у висини 10% од вредности уговора. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачун да наплату плаћањa изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема 
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника _________________________ (унети име и презиме 
овлашћеног лица).  
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.  

Дужник  
 

____________                                                                              __________________ 
(место и датум)                                                                (печат и потпис овлашћеног лица) 


