
Факуктет педагошких наука Универзитета у Крагујевцуна основу члана 63. став 1. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси 

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности Д-1/2016 – канцеларисјки материјал 

 

 

у Конкурсној докуменатцији за јавну набавку мале вредности Д-1/2016, - канцеларисјки 

материјал, заведеној под бројем 01-75/1 од 15.01.2015,  у Табели 1(за Партију 1 – Папир, 

регистратори, писаћи и други канцеларијски материјал); 

 

1.  На страни бр. 17, врши измену тачке 9. која у Конкурсној документацији гласи:  
Хефталица високог квалитета за хефтање 100 листова, користи муницију 24/6, дубина 
хвата 63мм,  сада се мења и гласи:  
Хефталица високог квалитета за хефтање 100 листова, користи муницију 23/13. 
 

2. На страни бр. 17, врши измену тачке 11. која је у Конкурсној документацији 

гласи: 

             Бушал папира – зумбалица, сада се мења  и гласи: 

             Бушач папира – зумбалица (словна грешка) 

 

3. На страни 22, врши се брисање тачке  47. која у Конкурсној документацији гласи: 

Фломастери за белу (ова тачка се односила на фломастере за белу таблу, али је 

грешком поновљена јер је већ наведена у тачки 16. на 18. страни). Брисањем ове 

тачке ће се заменити следећи редни бројеви: 

- тачка 48. се замењује тачком 47; 

- тачка 49. се замењује тачком 48; 

- тачка 50. се замењује тачком 49; 

- тачка 51. се замењује тачком 50; 

- тачка 52. се замењује тачком 51; 

- тачка 53. се замењује тачком 52; 

- тачка 54. се замењује тачком 53; 

- тачка 55. се замењује тачком 54; 

- тачка 56. се замењује тачком 55; 

- тачка 57. се замењује тачком 56; 

- тачка 58. се замењује тачком 57; 

- тачка 59. се замењује тачком 58; 

- тачка 60. се замењује тачком 59; 

- тачка 61. се замењује тачком 60; 

- тачка 62. се замењује тачком 61; 

- тачка 63. се замењује тачком 62; 

 

 

У осталим деловима Конкурсна документација остаје непромењена. 

 



Наведена измена Конкурсне документације биће без одлагања објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Факултета. 

 

 

 

Председник комисије за ЈНМВ Д-1/2016 

                                                                                        Маријана Ђорђевић Нешић 


