
1 

 

 Јавно комунално предузеће „Чистоћа“  

 

Змај Јовина бб 

 

СТАРА ПАЗОВА 
              

БРОЈ: 1631/11 

 

ДАНА: 05.02.2014. године 

 

 

На основу члана 63. став 1. Комисија за јавну набавку врши измену Конкурсне 

документације за јавну набавку камиона са платформом /корпом/ путем финансијског 

лизинга, обликовану по партијама: Партија 1. Набавка камиона на лизинг, Партија 2. 

Набавка платформе /корпе/ на лизинг, на следећи начин: 

 

1. У погледу начина плаћања у поглављу V – Упутство понуђачима како да 

сачине понуду на стр. 15. конкурсне документације у тачки 10. ( Захтеви 

у погледу начина и услова плаћања, квалитета, гарантног рока, места, 

начина и рока испоруке предметног добра, рока важења понуде), 

подтачка 10.1. (Захтев у погледу начина и услова плаћања – за обе 

партије), као и на стр. 16. у тачки 11.  (валута и начин на који мора да 

буде наведена и изражена цена у понуди), затим у поглављу VI – Образац 

понуде (за Партију 1. и Партију 2.), на стр. 28. и стр. 33.у тачки 5.1. (Рок 

и начин плаћања) и у поглављу VIII – Модел уговора (за Партију 1. и 

Партију 2.) на стр. 39. и 43. у члану 3. Модела Уговора,  

 

- након речи „10% учешћа од бруто вредности возила“  додају се и речи  „као 

и осталих трошкова који настају закључењем Уговора о финансијском 

лизингу“.  

 

2. У поглављу VII – Образац стуктуре цене и упуство за попуњавање обрасца 

структуре цене (за Партију 1. И Партију 2.) на стр. 35. и 36. мења се Табела 

бр. 2 (структура цене даваоца лизинга), тако што: 

 

- у ставци под редним бр. 1 након речи „10% - од бруто вредности предмета 

лизинга“ додају се и речи „и осталих трошкова“;  

 

- бришу се ставке под редним бр. 4. (ПДВ на нето цену возила) и редним бр. 

5. (укупан износ ПДВ-а на камату), а ставке под редним бр. 6. и 7. постају 

ставке под редним бројем 4. и 5., након којих се додаје нова ставка у којој 

треба да стоји „Остали трошкови“, тако да ставка под редним бр. 8 постаје 

ставка 7., ставка под редним бројем 9. постаје ставка под редним бр. 8 и ставка 

под редним бр. 10. постаје ставка под редним бр. 9.,  

 

- У складу са наведеним мења се и Упутство за попуњавање обрасца структуре 

цене на стр. 37. конкурсне документације. 
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3. На стр. 15 тач. 10. подтачка 10.1.  и стр. 28. и 33. тачка 5.1. обрасца Понуде, 

 

- уместо речи „по испостављеном рачуну за сваки ануитет“ треба да стоји „по 

средњем курсу НБС на дан доспећа“ . 

 

4. У моделима Уговора о јавној набавци на стр. 39 и 43. у чл. 3. модела 

Уговора, 

 

- После ст. 1. додаје се нови став који гласи „Уплату учешћа и осталих 

трошкова из ст. 1. овог члана Наручилац ће извршити на дан потписивања 

Уговора о финансијском лизингу“., тако да став 2. члана 3. Уговора постаје 

ст. 3, ст. 3. постаје ст. 4. и ст. 4. постаје ст. 5. 

 

5. У погледу рока испоруке предмета набавке, датум рачунања рока мења се          

                  тако што на стр. 15 конкурсне документације тачка 10. подтачка 10.4.    

                  (Захтеви у погледу места., начина и рока испоруке) за Партију 1. –  

                  камион и на стр. 16. подтачка 10.4. за Партију 2. – платформа, као и у  

                  обрасцима понуде за обе партије на стр. 28.  и 33. тачка 5.2.  и у  

                  моделима Уговора о јавној набавци за обе партије на стр. 39. и 43. у чл. 4,  

 

- за Партију 1. уместо речи „од дана закључења Уговора о финансијском лизингу 

између Наручиоца и Даваоца лизинга, у свему у складу са Уговором о испоруци 

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

Наручилац у својству Примаоца лизинга дати своје одобрење“, треба да стоји 

„од дана закључења Уговора о јавној набавци“, као и 

 

- за Партију 2. уместо речи „од дана потврде наруџбе“  треба да стоји „од дана 

закључења Уговора о јавној набавци“. 

 

 

6. У погледу рока за закључење Уговора о финансијском лизингу на стр. 38. и 

42. у моделима Уговора за обе партије, у чл. 3. модела Уговора, 

 

- уместо речи „у  року од 20 дана од дана потписивања овог Уговора“, треба да 

стоји „најкасније на дан испоруке предмета лизинга“. 

 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку : 

 

                                                                                         Председник  Комисије,  

                                                                                             Богдан Миљевић   

 

                                                                                              Члан  Комисије,  

                                                                                            Катица Ковачевић  

 

                                                                                              Члан  Комисије,  

                                                                                              Мирјана Ћирин 

 

                                                                                               Члан Комисије,  

                                                                                                Синиша Илић 


