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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 623-6/16 од 14. марта 2018. 

године, како следи: 

 

1) У делу 3 конкурсне документације, Техничке спецификације, под редним бројем 1) 

Убруси за руке, мења се део у напомени који се односи на израчунавање количине, 

тако да сада гласи: 

„Напомена: наведени број омота (15.000), односи се на 

омоте са 250 листића. 

-понуђачи могу понудити омоте са 180-320 листића 

  при чему се број омота израчунава према формули: 

     Nomot=  3.750.000 / n       где је: 

     Nomot- број омота;   n –број листића у понуђеном      

      омоту; 

Пример:  Број листића у омоту          Број омота 

1)                    180                                    20.833 

2)                    250                                    15.000 

3)                    320                                    11.719“ 

 

 

2) У делу 3 конкурсне документације, Техничке спецификације, под редним бројем 3) 

Тоалетни папир, мења се део у напомени који се односи на израчунавање количине, 

тако да сада гласи: 

„Напомена:  наведени број ролни(1.400), односи се на 

ролне дужине 360 метара.Понуђачи могу понудити ролне дужине 250-360m при чему се 

број ролни изра- 

чунава по формули:  Nrol=  504.000 / Lrol       где је: 

 Nrol-број ролни [kom],  Lrol-дужина ролне [m], 

Пример:  Дужина ролне [m]       Број  ролни [kom] 

1)                   360                                   1.400 

2)                   300                                   1.680 

3)                   250                                   2.016“ 

 

3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 

 


