
 

 
 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке мале вредности добара – Канцеларијски и штампани материјал, 

попартијама, редни број набавке М-29/17, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

 

1. На основу питања која су пристигла од стране заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу III 

Конкурсне документације - Врста, количина и опис добара и у поглављу 

VIII  Конкурсне документације - Образац структуре цене  са упутством 

како да се попуни за партију 1 – Канцеларијски материјал. 

У складу са тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 5/46, 9/46 и 

30/46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 25.09.2017. године 
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28 

Диск DVD-R, 4.7Gb 

са ковертом   ком 1000 

29 Коректор 1/1 ком 130 

30 Коректор траке Трака - 5mm*10mm, 10m  ком 100 

31 Коректор у оловци метални врх - 7 ml ком 13 

32 Лењир 30cm, pvc ком 35 

33 Лењир 50cm, pvc ком 2 

34 

Муниција за 

хефталицу 

Бакарна, 24/6, 1/1000, Delta или 

одговарајућа ком 1500 

35 

Кутија за архиву са 

затвореним дном 310x230x250mm,  ком 100 

36 

Регистратор А-4, 

ПВЦ ужи 

Обложен ПВЦ материјалом споља и 

изнутра, ојачан металном шином, 

ширина 5cm ком 100 

37 

Регистратор са 

механизмом и 

улошком - ужи 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 152 

38 

Регистратор А-4, 

ПВЦ шири 

Обложен ПВЦ материјалом споља и 

изнутра, ојачан металном шином, 

ширина 8cm ком 100 

39 

Регистратор са 

механизмом и 

улошком - шири 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 560 

40 

Регистратор А-5 

мали за требовање 

А5 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином ком 15 

41 

Фасциклa 

картонскa у боји 

Хромокартон у боји, димензије 245х315, 

боја: плава, жута, црвена, зелена, 

наранџаста, лила ком 20 

42 

Фасциклa 

картонскa бела     

Хромокартон, димензије 245х315, боја: 

бела ком 350 

43 

Фасцикла 

картонска 

пластифицирана 

са гумом 

  Хромокартон 450g димензије 245х340, 

боја: плава, жута, црвена, зелена, бела, 

црна ком 365 

44 

Фолије за 

документа "L" A4, 80 микрона, паковање 1/100 паковање 60 

45 

Фолије за 

документа "U" 

PVC, дебље, A4, провидне, са рупама, 

80 mic, паковање 1/100 паковање 641 

46 

Пластична коверта 

са копчом А4, квалитетнија пластика, 150 микрона ком 350 

47 

ПВЦ фасцикла са 

механизмом 280g проширена ком 540 

48 Свеска А5 

А5 тврде корице коцке, 100 листа (на 

квадратиће, на линије) ком 20 

49 Свеска А4 

А4 тврде корице коцке, 100 листа (на 

квадратиће, на линије) ком 100 

50 

Спајалице за 

хартију 30 mm, никловане, коси врх, 1/100 паковање 400 

51 

Спајалице за 

хартију 50 mm паковање 20 

52 Бушач аката 

Бушач SAX 908 или одговарајући 

 ком 5 
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Рок и место испоруке добара 

Роба се поручује сукцесивно, а Понуђач испоручује на основу писаног требовања Наручиоца, 

које садржи врсту и количину робе и то у року од  највише 5  дана од момента добијања 

требовања, на адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Наручилац задржава право да одустане од дела набавке. 

Квалитет 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са траженом 

спецификацијом  као и стандардима који важе за наведена добра. 

         

      

9 

Kоверте А8 

америкен (леви 

прозор) са логом фирме ком 4.000 

10 

Коверте А8 

америкен  
без прозора и без лога фирме 

ком 1.000 

11 Коверте A3, 330*420 ком 1050 

12 Меморандуми 

4 мутације (на писму: ћирилица и 

латиница; на језику: енглеском и 

руском ); боје: зелена (C-100, M-20, V-

100, K-40) и жута – златотисак или без 

златотиска (C-0, M-20, V-100, K-0), 

Припрему штампе доставља Институт ком 11.300 

13 
Отпремница  

са меморандумом и 

перформацијом 
блок 35 

14 
Реверс  

са меморандумом и 

перформацијом 
блок 3 

15 

Налог магацину да 

прими 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа 
блок 50 

16 

Налог магацину да 

изда 

са одштампаним текстом и знаком 

Института, А5 NCR, 1/100 листа  
блок 

50 

17 

Магацинска 

картица за 

књижење 

Посебне ЗП картице, дим. 

315х215мм, 400гр, израда по 

постојећем узорку  ком 2000 
 

 

Напомена :  

Обавеза Понуђача за партију 1 је да уз понуду достави узорке са одговарајућом декларацијом  

следећих производа: 

- Маркер 1mm  рб.16,  

- Маркер  1-5mm  рб.18, 

- Муниција за хефталицу   рб.34, 

- Фолијa за документе „U“  рб.45, 

- Хефталица   рб.58 и 59, 

- Папир за штампање и фотокопирање   рб.61 и 62, 

- Фасцикла картонска пластифицирана са гумом, р.б.43. 

 

Узорке изабраног понуђача наручилац  ће задржати до дана истека уговора, ради оцењивања 

саобразности испоручених добара и узорака. Узорке осталих понуђача наручилац ће 

задржати до закључења уговора са изабраним понуђачем, после чега ће их вратити 

понуђачима. 
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34 Муниција за хефталицу 

Бакарна, 24/6, 1/1000, Delta или 

одговарајућа 

 

ком 1500 

  

  

35 

Кутија за архиву са 

затвореним дном 310x230x250mm 

 

ком 100 

  

  

36 

Регистратор А-4, ПВЦ 

ужи 

Обложен ПВЦ материјалом споља 

и изнутра, ојачан металном 

шином, ширина 5cm 

 

ком 100 

  

  

37 

Регистратор са 

механизмом и улошком 

- ужи 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 

 

ком 152 

  

  

38 

Регистратор А-4, ПВЦ 

шири 

Обложен ПВЦ материјалом споља 

и изнутра, ојачан металном 

шином, ширина 8cm 

 

ком 100 

  

  

39 

Регистратор са 

механизмом и улошком 

- шири 

А4 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 

 

ком 560 

  

  

40 

Регистратор А-5 мали за 

требовање 

А5 картонски са кутијом, ојачан 

металном шином 

 

ком 15 

  

  

41 

Фасциклa картонскa у 

боји 

Хромокартон у боји, димензије 

245х315, боја: плава, жута, лила, 

црвена, зелена, наранџаста,  

 

ком 20 

  

  

42 

Фасциклa картонскa 

бела     

Хромокартон, димензије 245х315, 

боја: бела 

 

ком 350 

  

  

43 

Фасцикла картонска 

пластифицирана са 

гумом 

 Хромокартон 450g ,димензије 

245х340, боја: плава, жута, црвена, 

зелена, бела, црна 

 

ком 365 

  

  44 Фолије за документа "L" A4, 80 микрона, паковање 1/100 

 

ком 60   

  

45 Фолије за документа "U" 

PVC, дебље, A4, провидне, са 

рупама, 80 mic, паковање 1/100 

 

пак 641 

  

  

46 

Пластична коверта са 

копчом 

А4, квалитетнија пластика, 150 

микрона 

 

ком 350 

  

  

47 

ПВЦ фасцикла са 

механизмом 280g проширена 

 

ком 540 

  

  

48 Свеска А5 

А5 тврде корице коцке, 100 листа 

(на квадратиће, на линије) 

 

ком 20 

  

  

49 Свеска А4 

А4 тврде корице коцке, 100 листа 

(на квадратиће, на линије) 

 

ком 100 
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