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    А П А Т И Н 
 
 

II ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКА ДОБАРА -  бр. 3/2017 

 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА – набавка и испорука средстава за 
одржавање хигијене за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, и то: 
 
 

 Измена бр. 1 
 

 На страни 1/43 у делу табеле Крајњи рок за достављање понуда и јавно отварање понуда  датум истих 
мења се и гласи:  
 „ 03.03.2017. године“. 

 
 Измена бр. 2 

 
 На страни 6/43 у делу табеле Спецификација добара –  текст у табели под тачкама 21. и 22. мења се и 
гласи:  

21. Тоалет папир у ролни  – 10/1 
 
 
доставити: УЗОРАК  

Пак. 

400 

Тоалет папир трослојни (3 слоја), састав: 100 % 
целулоза, паковање 10/1,  величина ролне (тоалет 
папир + картонска ролна) 9x12цм +/-4%  
(пречник картона – ролне 2 см), тежина ролне 90 гр 
+/-3% , бели  

22. Папирни убруси у ролни 
(кухињски) – 2/1 
 
доставити: УЗОРАК 

Пак. 400 Папирни убрус двослојни, бели, састав: 100% 
целулоза, димензије ролне 22x10 цм +/-2%  тежина 
ролне 110 гр+/-3%, паковање 2/1 – „Бони Перфекс“ 
(плаво паковање) или одговарајуће 

 
 Измена бр. 3 

 
 На страни 13/43 у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2. Упутство о начину 
подношења понуде – Рок за подношење понуда мења се и гласи: 
  „ Рок за подношење понуда –  03.03.2017. године до 12,00 часова.“ 
 
 

 Измена бр. 4 
 
 На страни 14/43 у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2. Упутство о начину 
подношења понуде – текст: Отварање понуда.... „ мења се и гласи: 
 „Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Блок 112 Апатин, дана 
03.03.2017. године са почетком у 12,30 часова“ 
 

 Измена бр. 5 
 
 На страни 27/43 у делу Обрасца бр. 2. – Образац понуде са структуром цене и упутством како да се 
попуни –  текст у табели под ред.бројем 21. мења се и гласи:  
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21. Тоалет папир у ролни  

– 10/1 
 
 
доставити: УЗОРАК 

пак 350   Тоалет папир трослојни 
(3 слоја), састав: 100 % 

целулоза, паковање 
10/1,  величина ролне 

(тоалет папир + 
картонска ролна) 

9x12цм +/-4%  
(пречник картона – 
ролне 2 см), тежина 
ролне 90 гр +/-3% , 

бели  

 

 
 Измена бр. 6 

 
 На страни 28/43 у делу Обрасца бр. 2. – Образац понуде са структуром цене и упутством како да се 
попуни –  текст у табели под ред. бројем 22. мења се и гласи:  
 

22. Папирни убруси у 
ролни (кухињски) – 2/1 
 
доставити: УЗОРАК 

Пак. 400   Папирни убрус 
двослојни, бели, састав: 

100% целулоза, 
димензије ролне 22x10 
цм +/-2%  тежина ролне 
110 гр+/-3%, паковање 
2/1 – „Бони Перфекс“ 
(плаво паковање) или 

одговарајуће 

 

 
 
 
НАПОМЕНА: 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације. С обзиром на број измена у прилогу и нова 
конкурсна докуменатција са изменама. 

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним  изменама, 
јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива 

 У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац ће продужити рок за достављање 
понуда 

 
 

  Комисија за јавну набавку бр. 3/2017 


