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Број:    ЈН МВ 13/2017 
Дана:   23.10.2017.године 
 
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015  и  68/2015)  Комисија за јавне набавке врши  

 
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

Набавка возила путем финансијског лизинга ЈН МВ 13/2017 

 
 1) У конкурсној документацији на страни 16/70   

мења  се:  
16. РOK ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 Максимални рок испоруке возила је 15 дана од дана потписивања уговора о 
финансијском лизингу између Наручиоца и Даваоца лизинга, у свему према 
Уговору о испоруци на који ће у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском 
лизингу, Наручилац у својству Примаоца лизинга дати своје одобрење. 

 Возило ће бити испоручена на адреси Наручиоца, о чему ће бити сачињен Записник 
о примопредаји, који ће бити потписан од стране представника Наручиоца, 
Испоручиоца добара и Даваоца лизинга. 
 
Након измене гласи: 
16. РOK ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 Максимални рок испоруке возила је 10 дана од дана потписивања уговора о 
финансијском лизингу између Наручиоца и Даваоца лизинга, у свему према 
Уговору о испоруци на који ће у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском 
лизингу, Наручилац у својству Примаоца лизинга дати своје одобрење. 

 Возило ће бити испоручена на адреси Наручиоца, о чему ће бити сачињен Записник 
о примопредаји, који ће бити потписан од стране представника Наручиоца, 
Испоручиоца добара и Даваоца лизинга. 
 
2) У конкурсној документацији на страни 37/70   

 
мења се  прва страна Образца бр.9 и након измене гласи: 
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Образац 9. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 
наручиоца ЈП Комуналац Бечеј подносимо: 
 

ПОНУДУ 
 

бр. __________ од ___________ за јавну набавку добара бр. ЈН МВ 13/2017 – 
Набавка возила на лизинг 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
закључивања уговора) 

________________ дана од дана 
закључења Уговора о финансијском 
лизингу између Примаоца лизинга и 
Даваоца лизинга. 

Гаранти рок за каросерију (не краћи од 72 
месеци) 

_____________________ месеци од 
дана испоруке добара 

Гарантни рок за мотор (не краћи од 12 
месеци или 100.000 км) 

_____________________ месеци од 
дана испоруке добара.  

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) _______ дана 

 
А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________ 
Адреса и седиште понуђача: ____________________________ 
Матични број: ___________________________ 
ПИБ: ___________________________________ 
Овлашћено лице: _______________________________ 
Особа за контакт: ________________________ 
E-mail: __________________________________ 
Број телефона: ___________________________ 
Телефакс: _______________________________ 
Број рачуна понуђача: ______________________________  
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                          Комисија за јавне набавке 
документ је важећи без потписа и печата 
 
 


