


Датум:05.11.2014

На основу члана 63. став 5 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012) 

наручилац врши следећу измену

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације  2/2014

На страни  4 уместо Ознака из општег речника набавке: - 34928000

путнички аутомобил треба да стоји   Ознака из општег речника набавке: - 34111000

караван и комби возила 

На страни. 12 уместо: 

Плаћање путем финансијског лизинга: учешће до 30%, остатак у 59 једнаких месечних рата, по 

испостављеном рачуну за сваки ануитет.

 треба да стоји

Плаћање путем финансијског лизинга: учешће до 30%, остатак у 60 једнаких месечних рата, по 

испостављеном рачуну за сваки ануитет.

На страни 13.

уместо Наручилац ће цену платити уз учешће од  30 %, а остатак путем петогодишњег 

финансијског лизинга, на  59 једнаких месечних рата.

Треба да стоји 

уместо Наручилац ће цену платити уз учешће од  30 %, а остатак путем петогодишњег 

финансијског лизинга, на  60 једнаких месечних рата.

На страни 17 уесто

 

VII ПОНУДА бр ______________ од _______________ за јавну набавку мале вредности: добра – 

новог путничког аутомобила на лизинг

                                                                    ЈНMВ БРОЈ 02/14 

треба да стоји 

 

VII ПОНУДА бр ______________ од _______________ за јавну набавку мале вредности: добра – 

новог путничког аутомобила на лизинг

                                                                    ЈН БРОЈ 2/14 

На страни 20 уместо 

Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 30%, остатак у 59 једнаких месечних рата, по 

испостављеном рачуну за сваки ануитет.

треба да стоји 

 Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 30%, остатак у 60 једнаких месечних рата, по 

испостављеном рачуну за сваки ануитет.



 

 Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 30%, остатак у 59 једнаких месечних рата, по 

испостављеном рачуну за сваки ануитет.

 

на страни 27 у структури цене даваоца лизинга под тачком 3  уместо 36 месеци треба да стоји 60 

месеци

уместо 50% треба да стоји 30%: 

уместо 

број рата 36 

треба да стоји:  

број рата 60

преправљено:

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА

Редни 

број

Опис Износ у динарима Износ у еврима

1. Номинална каматна стопа %

 

  

2. Ефективна каматна стопа   

3. Укупан износ камате за период 

трајања лизинга (60 месеци)

  

4. Учешће од 30%   

5. Укупан износ ПДВ- а на камату   

6. Трошкови обраде захтева   

7. Трошкови уписа Уговора у регистар 

финансијског лизинга-Агенција за 

привредне регистре

  

8. Трошкови кредитног бироа   

9. Број рата                                   60

10. Износ  месечне рате   

11. БРУТО НАБАВНА  ВРЕДНОСТ 

ВОЗИЛА ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

(4+5+6+7+8+(9x10))

  

 

 На страни 28 уместо: 

Под редним бројем 3 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (36 месеци); 

Под редним бројем 4 попуњава се износ учешћа од 50%; 



треба да стоји:

 Под редним бројем 3 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (60 месеци); 

Под редним бројем 4 попуњава се износ учешћа од 30%; 

На страни 33 уместо :

Бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга (отплата на 59 једнаких месечних 

рата) износи ___________________________ динара / еура и словима динара: 

______________________________, словима евра:______________________.

Треба да стоји 

Бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга (отплата на 60 једнаких месечних 

рата) износи ___________________________ динара / еура и словима динара: 

______________________________, словима евра:______________________.

Уместо:

Купац ће испоручено добро  платити путем финансијског лизинга , уз учешће од 30%, а 

преостали део у 59 једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу 

који ће се закључити најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора.

Треба да стоји 

Купац ће испоручено добро  платити путем финансијског лизинга , уз учешће од 30%, а 

преостали део у 60 једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу 

који ће се закључити најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора.

Уместо :

Купац ће испоручено добро  платити путем финансијског лизинга , уз учешће од 30%, а 

преостали део у 59 једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу 

који ће се закључити најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора.

Треба да стоји 

Купац ће испоручено добро  платити путем финансијског лизинга , уз учешће од 30%, а 

преостали део у 60 једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу 

који ће се закључити најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора.


