
  
Број:    02-4/2016/4 

Датум:  26.01.2016. 

 

На основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Комисија за јавну набавку сачињава и објављује 

 

            ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара – Хемијска средства за чишћење са осталим материјалима за 

одржавање хигијене, ЈН број 02-4/2016, према следећем: 

 

1. ИЗМЕНА: 

На странама 4 и 5 од 30 у документу, у оквиру поглавља III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ., у спецификацији за ставке пише: 

13.УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 цм , 250-280 гр, трослојни, бели, 100% 

целулоза, високоупијајући, водоразградив; 

14.Тоалет ролне 1/1, 50g у паковању 60/1 трослојни, бели, 100% целулоза, високоупијајући, 

водоразградив; 

42.Пешкир папирни лиснати, величине 23х23 цм, двослојни, бели, грамажа 20 гр, 100% 

целулоза, не сме бити рециклиран; 

43.Тоалет папир лиснати, величине 23х11 цм, двослојни, бели, грамажа 18 гр, 100% целулоза, 

не сме бити рециклиран; 

ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ СТАВКИ 

ДОПУЊУЈУ СЕ ОПИСИ ЗА ТЕ СТАВКЕ, ТЕ НАКОН ИЗМЕНЕ ПИШЕ: 

13.УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 цм, 250-280 гр, трослојни, бели, 100% 

целулоза, високоупијајући, водоразградив; цена се даје за комад без обзира на паковање. 

14.Тоалет ролне 1/1, 50g у паковању 60/1 трослојни, бели, 100% целулоза, високоупијајући, 

водоразградив; цена се даје за комад без обзира на паковање. 

42. Пешкир папирни лиснати, величине 23х23 цм, двослојни, бели, грамажа 20 гр, 100% 

целулоза, не сме бити рециклиран; комадно паковање од 180 листића. 

43. Тоалет папир лиснати, величине 23х11 цм, двослојни, бели, грамажа 18 гр, 100% целулоза, 

не сме бити рециклиран; комадно паковање од 180 листића. 

 

2. ИЗМЕНА: 

На страни 6 страни од 30 у документу, у оквиру поглавља III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ., у захтевима наручиоца за став 2 пише: 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да преузме на себе трошкове постављања кутија и 

обезбеди за све време трајања уговора коришћење кутија за папирне пешкире из ставке 44. 

спецификације (4 комада) и тоалет папире из ставке 45. спецификације (4 комада), a Наручилац 

ће папире и пешкире набављати по ценама из прихваћене понуде се БРИШЕ. 

 



  
НАКОН ИЗМЕНЕ ПИШЕ: 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да преузме на себе трошкове постављања кутија и 

обезбеди за све време трајања уговора коришћење кутија за папирне пешкире из ставке 42. 

спецификације (4 комада) и тоалет папире из ставке 43. спецификације (4 комада), a Наручилац 

ће папире и пешкире набављати по ценама из прихваћене понуде. 

 

3. ИЗМЕНА: 

На страни 22 од 30 у документу, у оквиру поглавља ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ у захтевима наручиоца пише: 

13. 
УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 цм, 250-280 гр, трослојни, бели, 

100% целулоза, високоупијајући, водоразградив , 

14. 
Тоалет ролне 1/1, 50g у паковању 60/1 трослојни, бели, 100% целулоза, 

високоупијајући,  водоразградив 

42. 
Пешкир папирни лиснати, величине 23х23 цм, двослојни, бели, грамажа 20 гр, 

100% целулоза 

43. 
Тоалет папир лиснати, величине 23х11 цм, двослојни, бели, грамажа 18 гр, 100% 

целулоза 

 

НАКОН ИЗМЕНЕ ПИШЕ: 

13. 

УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 цм, 250-280 гр, трослојни, бели, 

100% целулоза, високоупијајући, водоразградив , цена се даје за комад без обзира на 

паковање 

14. 
Тоалет ролне 1/1, 50g у паковању 60/1 трослојни, бели, 100% целулоза, 

високоупијајући,  водоразградив, цена се даје за комад без обзира на паковање 

42. 
Пешкир папирни лиснати, величине 23х23 цм, двослојни, бели, грамажа 20 гр, 

100% целулоза, комадно паковање од 180 листића. 

43. 
Тоалет папир лиснати, величине 23х11 цм, двослојни, бели, грамажа 18 гр, 100% 

целулоза, комадно паковање од 180 листића. 

 

 

 

 

У складу са одредбама члана 63 Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС  бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) ова измена представља измену конкурсне документације за Јавну набавку број: 

02-4/2016 и постаје њен саставни део.  

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке: 02-4/2016 


