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25.07.2018. године 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у поступку јавне Канцеларијског материјала 
(папирна конфекција – папир, коверте и канцеларијска галантерија) за потребе РФЗО, ЈН 
број 404-1-101/18-26. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), Наручилац врши измену Конкурсне документације како следи:  
1. Мења се Техничка спецификација са оквирним количинама канцеларијског 

материјала за Партију 1, на стр. 6/48 КД, тако што се: 
- иза позиције под редним бројем 8 додаје позиција 9 (Картонске кутије за чување 
документације, спољних димензија 450 mm х 300 mm х 235 mm): 
 

9 
Картонске кутије за чување документације, спољних дим. 450 mm х 300 mm 
х 235 mm 

ком. 200 

 
2. Мења се Техничка спецификација са оквирним количинама канцелариског материјала 

за Партију 2, на стр. 6/48 КД, тако што се: 
- у позицији под редним бројем 4 додају речи (ОУП 16 плаве боје): 
 

4 Ковертат са повратницом (ОУП 16 плаве боје) ком. 97.600 

 
3. Мења се Техничка спецификација са оквирним количинама канцеларијског 

материјала за Партију 4, на стр. 8/48 КД, тако што се иза позиције под редним бројем 
90 додају позиције: 

 

91 Индиго папир А4 плави (1/100) пак 5 

92 Батерија 11А/11А-2C5/MN11 алкалне 6 Volt ком 10 

93 Образац М-4К ком 100 

94 Образац М-УН ком 100 

95 Патент (техничка) оловка 0,5 mm ком 50 

96 Мине за патент оловку 0,5 mm HB (12 у паковању) пак 100 

97 Гумица за брисање, мекша, чисто бела, димензија минимум: 5x2x1 cm ком 30 

98 Сигнир пакет 1/4 за обележавање, ширина писања мин. 4 mm, разнобојни пак 100 

99 
Налепнице за инвентарне бројеве AVERY Zweckform Silver Heavy Duty 
L6009 димензија 45.7 Х 21.2/960 labels 

пак 5 

 
Наручилац врши измену оквирних количина за поједине ставке у Партији 1, 2 и 4 
 
У складу са наведеним изменама Наручилац ће објавити измењену Конкурсну документацију, 
Прилог 1 (Образац бр. 4.1 Понуда са структуром цене), Прилог 2, (Дистрибутивну листу), са 
видно обележеним изменама и продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје ненеизмењена. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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