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На основу става 1., члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке добара – Набавка путничког 
возила преко финансијског лизинга, број ЈН I-8/20, Комисија за јавну набавку број 
ЈН I-8/20 доставља измену конкурсне документације: 
 
 
 
- У конкурсној документацији, на страни 4 од 38, у поглављу II, код техничке 
карактеристике мотора, врши се измена штампарске грешке, која гласи:  
 

„Запремина мотора: 9000 цм3 до 1000 цм3“ 
 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
„Запремина мотора: 900 цм3 до 1000 цм3“. 
 
 
 
- У конкурсној документацији, на страни 25 од 38, у поглављу VII – Модел уговора, 
у члану 6., врши се измена, која гласи:  
 
„Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ____________________ еура без 
урачунатог пореза на додату вредност, односно ____________________ еура са 
урачунатим порезом на додату вредност, односно по средњем курсу народне банке на дан 
отварања понуде ******************* динара без ПДВ-а, односно **************** 
динара са ПДВ-ом. 
 
Уговорне стране прихватају цену из претходног става овог члана. 
 
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeдноj буџeтскoj 2021. гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo 
изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини.“ 
 

тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
„Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ____________________ еура без 
урачунатог пореза на додату вредност, односно ____________________ еура са 
урачунатим порезом на додату вредност, односно по средњем курсу народне банке на дан 
отварања понуде ******************* динара без ПДВ-а, односно **************** 
динара са ПДВ-ом. 
 
Уговорне стране прихватају цену из претходног става овог члана, која чини укупну 
вредност понуде за путничко возило, финансијски лизинг и све пратеће трошкове.“ 
 
 
  



- У конкурсној документацији, на страни 25 од 38, у поглављу VII – Модел уговора, 
у члану 7., врши се измена, која гласи:  
 
„Рок за плаћање је по уговореним обавезама, након пријема предметног возила, а у свему 
према обавезама финансијског лизинга. Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца, 
број _________________ код банке __________________. 
 
Уплата на почетку се састоји од учешћа, ПДВ-а, трошкова обраде захтева и трошкова 
финансијског лизинга. Трошкови регистрације и каско осигурање возила нису саставни 
део понуде.“ 
 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
„Рок за плаћање је по уговореним обавезама, након пријема предметног возила, а у свему 
према обавезама Уговора финансијског лизинга. Плаћање се врши уплатом на рачун 
Даваоца лизинга, број _________________ код банке __________________. 
 
Уплата на почетку се састоји од учешћа, ПДВ-а, трошкова обраде захтева и трошкова 
финансијског лизинга. Трошкови регистрације и каско осигурање возила нису саставни 
део понуде.“ 

 

- У конкурсној документацији, на страни 26 од 38, у поглављу VII – Модел уговора, 
у члану 8., врши се измена, која гласи:  
  
„Купац добара дужан је да Даваоцу лизинга да обезбеђење од 4 бланко менице по 
уговору. 
 
Предмет лизинга ће бити каско осигуран за све време трајања лизинга, а каско полиса се 
уговара преко даваоца лизинга као заступника у осигурању.“ 
 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
„Купац добара дужан је да Даваоцу лизинга да обезбеђење од 4 бланко менице по 
уговору. 
 
Предмет лизинга ће бити каско осигуран за све време трајања лизинга, а каско полиса се 
уговара независно од даваоца лизинга.“ 
  
 
Напомена: Чланови модела уговора, који су се мењали, а потребно је уписивати податке 
у исте за подношење понуде, испуњавају се на овом посебном одштампаном документу – 
Измене конкурсне документације. 
 

                                                                                                                              
Комисија за јавну набавку број ЈН I-8/20 

 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


