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На основу чл. 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06-40401-2610/3-

19 од 17.06.2019. године, припремљена је измена конкурсне документације: 

 

1. На страни 11, Ставка 2 – Мапе Универзитета у Београду (плаве), у делу табеле, мења се 

постојећи први ред који садржи називе колона, на следећи начин: 

 

- уместо постојећег: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за 

15.000 ком. 

без ПДВ-а 

 

сада гласи: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за  

100 ком.  

без ПДВ-а 

 

- у осталом делу, предметна табела остаје неизмењена. 

 

2. На страни 12, Ставка 3 – Мапе за емеритусе (браон), у делу табеле, мења се постојећи први 

ред који садржи називе колона, на следећи начин: 

 

- уместо постојећег: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за 

15.000 ком. 

без ПДВ-а 

 

сада гласи: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за  

20 ком.  

без ПДВ-а 

 

- у осталом делу, предметна табела остаје неизмењена. 

 

3. На страни 13, Ставка 4 – Штампане фасцикле са клапнама, у делу табеле, мења се постојећи 

први ред који садржи називе колона, на следећи начин: 

 

- уместо постојећег: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за  

15.000 ком.  

без ПДВ-а 

 

сада гласи: 

Р.бр. Назив Koм. Опис 
Цена/ком 

без ПДВ-а 

Укупна       

цена за  

300 ком.  

без ПДВ-а 

 

- у осталом делу, предметна табела остаје неизмењена. 
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4. На страни 19, тачка 4.11. Остали важни услови, ставови 1 и 2 мењају се на следећи начин: 

 

- уместо постојећих: 

 Понуђач је обавезан да достави по три примерка / узорка:  

- футроле за дипломе,  

- мапе Универзитета у Београду (плаве) и  

- мапе за емеритусе (браон). 

Узорци морају да буду израђени у складу са техничком спецификацијом и конкурсном 

документацијом у погледу димензија и квалитета. Понуда уз коју је достављено мање или више од 

три узорка биће одбијена. Узорци се достављају са понудом и чине њен саставни део. Рок за 

достављање узорака истиче истеком рока за достављање понуда. 

 

сада гласе: 

Понуђач је обавезан да достави следеће количине примерака / узорака:  

- футроле за дипломе: 3 комада; 

- мапе Универзитета у Београду (плаве): 1 комад и  

- мапе за емеритусе (браон): 1 комад. 

Узорци морају да буду израђени у складу са техничком спецификацијом и конкурсном 

документацијом у погледу димензија и квалитета. Понуда уз коју је достављено мање или више од 

траженог броја узорака биће одбијена. Узорци се достављају са понудом и чине њен саставни део. 

Рок за достављање узорака истиче истеком рока за достављање понуда. 

 

- у осталом делу, предметна тачка остаје неизмењена. 

 

5. На страни 20, Поглавље V - Техничке спецификације тражених услуга, део табеле у колони 

Опис и структура цене, мења се на следећи начин: 

 

- уместо постојеће тачке: 

 КОРПУС: картон (хромо-картон, 1600 g/m2 (дозвољено одступање: 50 g/m2); ISO 536, Бок 

компресија – носивост мин. 0,55 kN, SRPS EN ISO 12048 од 2009 за Бок компресију – 

носивост футроле); израђује се од кунстдрука 350 gr/m2 (2x мотано); сам врх обавезно под 

углом = 12о. 

 

сада гласи: 

 КОРПУС: картон (хромо-картон, 1600 g/m2 (дозвољено одступање: 50 g/m2); ISO 536, Бок 

компресија – носивост мин. 0,55 kN, SRPS EN ISO 12048 од 2009 за Бок компресију – 

носивост футроле). ВРАТ ФУТРОЛЕ: израђује се од кунстдрука 350 gr/m2 (2x мотано); сам 

врх обавезно под углом = 12о. 

 

- у осталом делу, предметна табела остаје неизмењена. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број ЈНМВ-2.3./2019 

 


