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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Назив наручиоца: 

Министарство спољних послова 

 
Адреса наручиоца: 

 Београд,  Кнеза Милоша бр 24-26 

Интернет страница 
наручиоца: 

www.mfa.rs 
 

Врста наручиоца: Орган државне управе 
Врста поступка јавне 
набавке: 

јавна набавка мале вреднсоти број ЈНМВ 6/2014 

Врста предмета: добра 
Опис предмета набавке, 
назив и ознака из општег 
речника набавке: 

Јавна набавка добара – Папирна галантерија  за 
потребе Министарства спољних послова 

Критеријум за доделу 
уговора-  
односно закључење 
оквирног споразума: 

 
Избор између достављених одговарајућих и 
прихватљивих понуда вршиће се применом 
критеријума најниже понуђене цене. 
 

 
Лице за контакт: 

 
Tea Ђурић тел 306 8915  

 
 
             На основу члана 63. став1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 
број 124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке  број  
ЈНМВ 6/2014.  

           У Конкурсној документацији у поглављу 3 „Техничке спецификације“ 
(стр.6 од 35), додаје се напомена: 

 
 

Р. 
бр 

 
Опис захтеваног добра са техничким 

спецификацијама 
 
 

Јед. 
мере 

Процењена количина на 
годишњем нивоу 

1 2 3 4 



 
 

3. 

Тоалетни папир ролна двослојна, беле 
боје, без мириса, добра моћ упијања, 
распадив у води.  Унутрашња хилзна  
од 5,8 до 7,8 цм, величина ролне 
(пречник) 26 цм и ширина 9,8  cm ±1%. 

ролна 

 
 

1100 
(види напомену) 

Напомена за тачку бр.3: 
- наведени број ролни (1.100), односи се на ролне дужине 360 метара; 

- максимална дужина ролне, односно спољни пречник, дефинисани су постојећим „држачима 
тоалет папира; 

- понуђачи могу понудити лолне дужине од 250-360 метара, при чему се број ролни 
израчунава према формули:       Nrol = 396.000 / Lrol         

               gde je: 
            Nrol - број ролни [коm], 
             Lrol -  дужина ролне [m ],          нпр. за одређене дужине ролни, број комада у понуди износи: 
             
               Број ролни [ком]                               Дужина ролне [ m ] 
               1)    1.100                                                      360 
               2)    1.320                                                      300 
               3)    1.584                                                      250      
          Дакле, уколико понуђач располаже са ролнама чија је дужина у распону тражених (250-360м), број     
            комада за понуду, израчунаће према горе наведеној формули. 

 
 
 

           У Конкурсној документацији у поглављу 6, образац 6.2 Образац понуде са 
спецификацијом, у „Табели 3 3- спецификацијa“ (стр.23 од 35), додаје се 
напомена: 

 

Р. 
бр 

 
Опис захтеваног добра са 

техничким 
спецификацијама 

 
 

Јед. 
мере 

Цена 
по 
јед. 

мере 
без 

ПДВ-
а 

Процењена 
количина 

на 
годишњем 

нивоу 

Укупно  
 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 
 
 

*3. 

Тоалетни папир ролна 
двослојна, беле боје, без 
мириса, добра моћ упијања, 
распадив у води, 
Унутрашња хилзна  од 5,8 
до 7,8 цм, величина ролне 
(пречник) 26 cm и ширина 
9,8  cm ±1%. 
 

ролна 

  
 
 
 
 

 

УКУПНО  
 
 

* Напомена за тачку бр.3: 
- Понуђач сам уноси количину ролни у зависности од дужине тоалет папира коју је понудио, при 

чему је максимална дужина 360м у ком случају је максимална количина 1100 ролни, а 
минимална дужина 250м у ком случају је количина 1584 ролни.  

- За израчунавање, погледати Техничку спецификацију у делу 3. конкурсне документације. 



 

 
 
            У свему осталом Конкурсна документација остаје не промењена. 
 
 

                                        
                                                       

                                                                                                               КОМИСИЈА 
 
 

 


