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СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“ 

 Кнеза Вишеслава бр.27, Београд  

http://www.pionirskigrad.org.rs/ 

Број: 241 

Датум:22.05.2017. године 

 

На основу члана 63 став 1 и став 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/15), наручилац СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“ доноси:  

  

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

Конкурсне документације број 226 од 16.05.2017. године за јавну набавку МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА, редни број ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/17  
 

I.  

  

У тексту конкурсне документације, у обрасцу понуде текст: “финансијски лизинг на 2 

године“  

Мења и сада гласи: “финансијски лизинг на 48 месеци“  

 

и текст: „Обавезно приложити понуду лизинг куће за финансијски лизинг у трајању од две 

године и учешћем од 20%, понуду доставити у еврима, где ће се приликом отплате 

примењивати средњи курс НБС на дан уплате.“  

 

Мења се и сада гласи: „Обавезно приложити понуду лизинг куће за финансијски лизинг у 

трајању од 48 месеци и учешћем од 20%, у динарима или у еурима, где ће се уколико је 

понуда у еурима приликом отплате примењивати средњи курс НБС на дан уплате.“ 

 

II.  

  

У тексту конкурсне документације, у Упутству понуђачима како да направе понуду тачка 8. 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди текст: “48 (шездесет) 

једнаких месечних рата“ се мења и сада гласи: “48 (четрдесет осам) једнаких месечних 

рата“  

 

III.  

  

У тексту конкурсне документације, у моделу уговора текст: 

Члан 3.  

Вредност добара – путничког моторног возила марке 

_________________________________________________ЈНМВ 2/2017 на лизинг у трајању од 

4 године, дата је у понуди продавца број ________________________од ____________године 

износи ______________________евра и словима 

_________________________________________без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно ____________________________, евра и словима ______________________________ 

са урачунатим порезом на додату вредност ( приликом отплате примењивати средњи курс док 

це се сва плацања по основу Уговора вршити по продајном курсу Raiffeisen Banke AD Beograd 

на дан обрацуна ).  

Цена коју је продавац навео у својој понуди је фиксна и не може се мењати за време трајања 
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уговора.  

 

 Мења се и сада гласи: 

 

Члан 3.  

Вредност добара – путничког моторног возила марке 

_________________________________________________ЈНМВ 2/2017 на лизинг у трајању од 

4 године, дата је у понуди продавца број ________________________од ____________године 

износи ______________________евра и словима 

_________________________________________без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно ____________________________, евра и словима ______________________________ 

са урачунатим порезом на додату вредност ( приликом отплате примењивати средњи курс док 

це се сва плацања по основу Уговора вршити по средњем курсу НБС на дан плаћања).  

Цена коју је продавац навео у својој понуди је фиксна и неможе се мењати за време трајања 

уговора. 

 

 

 

        IV.   

Обзиром да се ове измене и допуне конкурсне документације врше мање од осам дана до дана 

отварања понуда, на основу члана 63 став 5 ЗЈН, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

  

У поглављу II,  тачке 3 и 4. мењају се и сада гласе:   

  

3. ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЉЕНА ОД 

СТРАНЕ НАРУЧИОЦА ДО 25.05.2017.ГОДИНЕ ДО 12.00 часова.  

  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.  

   

4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   

  

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.05.2017. године у 12.30 часова, у 

просторијама Наручиоца на адреси Кнеза Вишеслава бр.27, Београд. 

 Присутни представници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

Наручиоца поднети пуномоћ Понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном 

назнаком да се пуномоћ односи на предметну набавку.  

 

У поступку отварања могу активно учествовати само овлашћени представници 

Понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.        Понуђена цена у еврима без ПДВ-а  

_______________________________- еура без ПДВ-а 

 

Бруто набавна вредност: ________________________________ 

 

Учешће:  ______________________________________________ 

 

Број рата и њихово доспеће: _____________________________ 

 

Каматна стопа: _________________________________________ 

 

Износ месечне рате: ____________________________________ 

 

Улазни ПДВ: ___________________________________________ 

 

Учешће: _______________________________________________ 

 

Трошкови обраде: ______________________________________ 

 

ПДВ на камату: _________________________________________ 

 

1.рата: ________________________________________________ 

 

Прво плаћање: _________________________________________ 

 

 

Напомена: финансијски лизинг на 48 месеци.  

 

Обавезно приложити понуду лизинг куће за финансијски лизинг у трајању од 48 месеци и 

учешћем од 20%, понуду доставити у динарима или у еурима, где ће се приликом отплате 

примењивати средњи курс НБС на дан уплате.  

 

 

Начин и услови плаћања  

  

Учешће у року од ___________ а остатак према плану отплате финансијског лизинга 

достављеног у понуди Понуђача.  

 

Рок важења понуде  

  

Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда. У случају истека 

рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати  понуду. 
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У поглављу VI,  део: Подношење понуде први пасус се мења и сада гласи: 

 

Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, 

овереној печатом, на адресу Наручиоца: СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, ул. Кнеза Вишеслава 

бр. 27, Београд  (у даљем тексту: адреса Наручиоца), писарница, најкасније 25.05.2017. 

године, до 12:00 часова. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и 

адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда 

може, са сигурношћу, утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које 

су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.  

 

 

У свему осталом, текст Конкурсне документације број 226  од 16.05.2017. године остаје 

неизмењен.  

  

Ове измене и допуне одмах, својим доношењем се уграђују у текст Конкурсне документације.  

  

  

Председник Комисије  

Бранислав Сератлић, дипл.ек 

 

 

 

 


