
  
Број:    01-1/2016/12 

Датум:  18.01.2016. 

 

На основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Комисија за јавну набавку сачињава и објављује 

 

            ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга – Услуге специјалне штампе (дипломе, додаци диплома и сл.) и услуге 

штампања и испоруке корица, фишека и сл., ЈН број 01-1/2016, према следећем: 

 

1. ИЗМЕНА: 

На страни 12 од 43 конкурсне документације, у оквиру поглавља  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру тачке 4.1.2. Додатни услови из члана 

76 Закона и упутство како се доказује испуњеност додатних услова, за Партију 1 се додаје 

подтачка 3 која гласи: 

Понуђач мора доказати да располаже неопходним техничким капацитетом, односно мора да 

приложи доказ о усаглашености понуде са спецификацијом или стандардима: 

За ставку 1 из Партије 1 – Двојезична диплома формата 290х420 мм – доставити узорак за 

тражену ставку за 1) Материјал за штампу диплома и 2) холограмске налепнице; 
За ставку 2 из Партије 1 – Диплома формата 245х345 мм – Доставити узорак за тражену 

ставку за 1) Материјал за штампу диплома и 2) холограмске налепнице; 

За ставку 3 из Партије 1 – Додатак дипломи 420х297 мм – Доставити узорак за тражену 

ставку за 1) Материјал за штампу диплома; 

За ставку 4 из Партије 1 – Докторска диплома коју издаје Универзитет у Новом Саду 

297х420 мм – Доставити узорак за тражену ставку за 1) Материјал за штампу диплома; 

 

2. ИЗМЕНА: 

На страни 13 од 43 конкурсне документације, у оквиру поглавља  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру тачке 4.1.2. Додатни услови из члана 

76 Закона и упутство како се доказује испуњеност додатних услова, за Партију 2 се додаје 

подтачка 3 која гласи: 

 

Понуђач мора доказати да располаже неопходним техничким капацитетом, односно мора да 

приложи доказ о усаглашености понуде са спецификацијом или стандардима: 

За ставку 1 из Партије 2 – Тврда фасцикла 255х355 мм – доставити узорак за тражену ставку; 

За ставку 3 из Партије 2 – Тубе за диплому – доставити узорак за тражену ставку; 

 

 

У складу са одредбама члана 63 Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС  бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) ова измена представља измену конкурсне документације за Јавну набавку број: 

02-1/2016 и постаје њен саставни део.  

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке: 02-1/2016 


