
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-13/16-IX 

Дана:07.06.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-13/16-IX 

Предмет јавне набавке: Набавка добара, канцеларијског материјала по партијама  

Врста поступка: Отворени поступак. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 11.05.2016. године. 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у 

отвореном поступку јавне набавке добара, набавка канцеларијског материјала по партијама и то: 

Партија I - Потрошни канцеларијски материјал, све врсте папира и других образаца за рачунарску и 

рачунску опрему, Партија II - Матичне књиге, регистри матичних књига, разне књиге евиденција, 

картице и остало и Партија III - Рибони, кертриџи, тонери и остали потрошни материјал за рачунарску и 

рачунску опрему, Комисија за јавну набавку након уочене техничке грешке у објављеној Измени и 

допуни Конкурсној документацији ове јавне набавке од 06.06.2016. године, Донела је Одлуку да се 

МЕЊА део Конкурсне документације на страни 24. у Прилогу 5 -ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и 

на страни 45 у Прилогу 8.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, за Партију I-Потрошни канцеларијски 

материјал, све врсте папира и других образаца за рачунарску и рачунску опрему и то тако што се брише 

текст у тачки 137. ,,Коректурна трака у оловци, са датом у количини од 300 комада“, а додаје нови текст 

траженог добра под називом ,,Коректор у оловци у количини од 300 комада“, те се ради исправке 

уочене техничке и прецизирања конкурсне документације у овом делу, МЕЊА у објављеној 

конкурсној документацији страна 24А страном 24Б, као и страна 45А страном 45Б, а све остало 

остаје исто.  

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се 

рок за подношење понуда ПРОДУЖАВА за још 1 (један) дан, сагласно члану 63. став 5. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да je 

крајњи рок за подношење понуда закључно до среде 15.06.2016. године до 11
00 

часова. 

Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова. 
 

 3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације 

јавне набавке број ЈН 404-13/16-IX објављене на Порталу јавних набавки дана 11.05.2016. 

године. 

 

                                                                                                  

                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

126 Адинг ролна 1+0 57ммх50м ком 200 

127 Адинг ролна 1+0 69ммх50м ком 20 

128 Табулир папир 240 x 12 (1+0) 1800 преклопа кут 10 

129 Табулир папир 240 x 12 (1+1) 900 преклопа кут 5 

130 Табулир папир 380 x 12 (1+1) 1800 преклопа кут 5 

131 Табулир образац компј. налог за пренос бр.3 (1+0) 1800 преклопа кут 15 

132 Пописна листа основних средстава блок 4 

133 Коверат торбар ком 200 

134 Индиго ручни  кут 20 

135 Траке електичну писаћу машину-двобојне марке ,,ОЛИМПИЈА“ ком 20 

136 Траке за писаћу машину-механичке ком 5 

137 Коректор у оловци ком 300 

 

НАПОМЕНА: 

Количине дате у техничкој спецификацији су количине планиране на годишњем нивоу и наручилац 

задржава право да поручи већу или мању количину од планиране количине као и да одустане од дела 

набавке добара. Испорука је сукцесивна према захтевима Наручиоца у периоду важења Уговора и 

изабрани понуђач је обавезан да добра испоручује према понуђеној цени из његове прихваћене понуде. 

 

Понуђач потписивањем и овером техничке спецификације Партије 1 гарантује да понуђена добра 

потрошни канцеларијски материјал одговара у потпуности траженим техничким карактеристикама и 

прописаним стандардима за ову врсту добара. 

 

 

 

ДАТУМ:                                     М.П.                                               ПОТПИС ПОНУЂАЧA 

_____________                                                                                  ______________________ 

 

 

Страна 24Б/58 

 



 

 

 

 

115 Канап кудељни о.4/2 100 гр ком 10     

116 Канап кудељни о.4/2 500 гр ком 5     

117 Пластичне спирале за коричење 6 мм 1/100 пак 2     

118 
Пластичне спирале за коричење 10 мм 

1/100 
  пак 2 

    

119 
Пластичне спирале за коричење 14 мм 

1/100 
пак 2 

    

120 
Пластичне спирале за коричење 19 мм 

1/100 
  пак 2 

    

121 
Корице картонске за спирално коричење 

250 гр.  1/100 
  пак 8 

    

122 
Корице ПВЦ у боји за спирално коричење 

150 миц 1/100 
пак 8 

    

123 Папир A3 ВК (преклоп) 60 гр 1/250листа рис 50     

124 
Папир A3 чисто (преклоп) 60 гр  1/250 

листа 

рис 
50 

    

125 Факс ролна 210х20м термо папир 55 гр ком 20     

126 Адинг ролна 1+0 57ммх50м ком 200     

127 Адинг ролна 1+0 69ммх50м ком 20     

128 
Табулир папир 240 x 12 (1+0) 1800 

преклопа 

кут 
10 

    

129 Табулир папир 240 x 12 (1+1) 900 преклопа кут 5     

130 
Табулир папир 380 x 12 (1+1) 1800 

преклопа 

кут 
5 

    

131 
Табулир образац компј. налог за пренос 

бр.3 (1+0) 1800 преклопа 

кут 
15 

    

132 Пописна листа основних средстава блок 4     

133 Коверат торбар ком 200     

134 Индиго ручни  кут 20     

135 
Траке електичну писаћу машину-двобојне 

марке ,,ОЛИМПИЈА“ 
ком 20 

  
 

 

136 Траке за писаћу машину-механичке ком 5     

137 Коректор у оловци ком 300     

 

 

 

 

 

Страна 45Б/58 

 


