
 
 
 Заведено у ЈП“ Завод за уџбенике“ под бројем  04-2653 од 22.04.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: 01.Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 01/2016 
„РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ“ 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 68/2015), у вези ЈНМВ 01/2016 „РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДНИ 
МАТЕРИЈАЛ“, врши се измена и допуна у делу конкурсне документације  

 
1. На страни 16/48 додаје се 10) II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА. 

 
2. На страни 41/48 додаје се 10) II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА. 

 
 
 
ОСТАЛО ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО! 
 
 
 
 
 

ЈП Завод за уџбенике  
       Комисија за јавне набавке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗМЕЊЕН 
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

1. Врста, опис и оквирна количина добара: 
 

р.бр. Врста артикла Опис  артикла 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 

Пластична 
хемијска оловка 

са једним 
мастилом 

Пластична хемијска оловка са плавим 
мастилом,  дужине 13.1 cm х Ø 1.2, плава 
боја, са логом  Наручиоца.  
Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00 

Пластична хемијска оловка са плавим 
мастилом,  дужине 13.1 cm х Ø 1.2, бела 
боја, са логом  Наручиоца.  
Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00 

Пластична хемијска оловка са плавим 
мастилом,  дужине 13.1 cm х Ø 1.2, лила 
боја, са логом  Наручиоца.  
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

Пластична хемијска оловка са плавим 
мастилом,  дужине 13.1 cm х Ø 1.2, пинк 
боја, са логом  Наручиоца.  
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

2. 
Пластична 

хемијска оловка 
са два мастила 

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), гумираним 
прстохватом, димензија 14.1 cm х Ø1.3, 
плава боја пластике, са логом  Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), гумираним 
прстохватом, димензија 14.1 cm х Ø1.3, 
жута боја пластике, са логом  Наручиоца . 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 



Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), гумираним 
прстохватом, димензија 14.1 cm х Ø1.3, 
зелена боја пластике, са логом  Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), гумираним 
прстохватом, димензија 14.1 cm х Ø1.3, 
црвена боја пластике, са логом  Наручиоца. 
Или одговарајуће. 

ком 500,00 

3. 
Метална хемијска 

оловка 

Метална хемијска оловка са плавим 
мастилом, заштитним поклопцем,  гуменим 
врхом са „touch“ функцијом и мини 
лампом. Димензије  Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца црвена, са логом Наручиоца . 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

Метална хемијска оловка са плавим 
мастилом, заштитним поклопцем,  гуменим 
врхом са „touch“ функцијом и мини 
лампом. Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца плава, са логом Наручиоца . Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

Метална хемијска оловка са плавим 
мастилом, заштитним поклопцем,  гуменим 
врхом са „touch“ функцијом и мини 
лампом. Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца црна, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

Метална хемијска оловка са плавим 
мастилом, и гуменим врхом са „touch“ 
функцијом. Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца бела, са логом Наручиоца . Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

4. 
Нотес са 

ластишем 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица-наранџаста, са логом Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 



Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица-роза, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица-сива, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица-зелена, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица-жута са логом Наручиоца . Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 21 cm, 
са џепом на унутрашњој страни задње 
корице, број листова у повезу 192 ±3, боја 
корица- тамно плава, са логом Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

5. 
Мали нотес са 

ластишем 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
наранџаста, са логом Наручиоца.  Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
црвена, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
сива, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 



Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
зелена, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
љубичаста , са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 14 cm, са 
џепом на унутрашњој страни задње корице, 
број листова у повезу 192 ±3, боја корица-
плава, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

6. 
Нотес са 

флексибилном 
корицом 

Нотес са флексибилном корицом, 
одштампан на крем офсетном папиру, са 
бојеном ивицом књижног блока, број 
листова у повезу 224 ±3, димензија 21.4 х 
15 х 2 cm, боја корица-тамно браон, са 
логом Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

Нотес са флексибилном корицом, 
одштампан на крем офсетном папиру, са 
бојеном ивицом књижног блока, број 
листова у повезу 224 ±3, димензија 21.4 х 
15 х 2 cm, боја корица-плава, са логом 
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

7. Фломастер 

Фломастер  5/1, различитих  боја, 
функционално паковање кружног облика 
(цвета) или слично. Димензије 9.6x9.6x2cm, 
са логом и мотивима Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 1.000,00 

8. 
Рекламна шоља 
са силиконским 

рукохватом 

Порцеланска шоља са силиконским 
рукохватом и поклопцем,  димензија 
13.8cm, пречник, Ø 9cm,запремине  
приближно 350мл. Црвене боје, са логом и 
мотивима Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 250,00 



Порцеланска шоља са силиконским 
рукохватом и поклопцем,  димензија 
13.8cm, пречник, Ø 9cm,запремине  
приближно 350мл. Плаве боје, са логом и 
мотивима Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 250,00 

9. Стаклена шоља 

Стаклена прозирна шоља, димензије 
пречника 9cm, висина 10.5cm, запремине 
приближно 325мл, са мотивима и логом 
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00 

10. 
Привезак за 

кључеве 

Пластични привезак за кључеве, са метром 
и лампом, димензија 5 х 5.3 х 1.3cm, боја 
плава, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

Пластични привезак за кључеве, са метром 
и лампом, димензија 5 х 5.3 х 1.3cm, боја 
наранџасте боје , са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

11. Стони сат 

Пластични стони сат, кружног облика,  са 
алармом, димензија 10.5 х 10.8 х 4 cm, 
наранџасте боје, са логом Наручиоца Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

Пластични стони сат, кружног облика,  са 
алармом, димензија 10.5 х 10.8 х 4 cm, 
црвене боје, са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

 
2. Квалитет добара 
 
Понуђач је у обавези да понуди и испоручи добра у складу са врстом, 
описом и техничким карактеристикама које су наведене у табели овог 
образца. Понуђач мора да гарантује квалитет и исправност добара које 
испоручује, као и усаглашеност са законском регулативом која се односи 
на та добра. У случају евентуалних неслагања испоручених добара, у 
односу на захтеване услове понуђач је у обавези да најкасније у року од 
5 ( пет) дана одговори на рекламацију и испоручи одговарајућа добра. 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави узорке добара, који 
морају бити у складу са захтеваним условима. Сваки узорак, за 
појединачан артикал из табеле мора бити достављен за сваку боју 
посебно. Уколико понуђач не достави узорак за сваки наведени артикал 
из табеле у одговарајућој боји, понуда ће се сматрати неисправном и 
биће одбијена. 
Након стручне оцене понуда, доношење одлуке о додели 
уговора/обустави поступка и истека рока за подношење жалби на донету 



одлуку, узорци ће бити враћени понуђачима чије понуде нису усвојене. 
Понуђачи су дужни да своје узорке преузму лично у просторијама 
Наручиоца у року који ће бити наведен у обавештењу за преузимање 
узорака. Понуђачима могу бити враћени узорци и поштом о њиховом 
трошку, а на претходни захтев. 
 

3. Рок и место испоруке добара: 
Понуђач је у обавези да добра која су предмет јавне набавке испоручи у 
року од 7 ( седам) дана од датума потписивања уговора, на адресу ЈП „ 
Завод за уџбенике“ Београд, Милорада Јовановића бр.11, Жарково-Београд, 
магацински простор. Понуђач може добра испоручити и сукцесивно али не 
касније од крајњег наведеног рока за испоруку. 
 
4. Остало: 
Наручилац ће доставити припрему за штампање (мотиви и лого) у 
електронској форми, изабраном понуђачу, одах након потписивања уговора 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
М.П. 

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене:  
 
Образац  техничких спецификација понуђач мора овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан и да испуњава наведене услове. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача може да се опредили да 
тех. Спецификацију потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверити Техничку спецификацију. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ОБРАЗАЦ 2)-ИЗМЕЊЕН 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

р.бр. 
Врста 

артикла 
Опис  артикла 

Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5( 2х3) 6(2х4) 

1. 

Пластична 
хемијска 
оловка са 

једним 
мастилом 

Пластична хемијска оловка са 
плавим мастилом,  дужине 13.1 cm 
х Ø 1.2, плава боја, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00         

Пластична хемијска оловка са 
плавим мастилом,  дужине 13.1 cm 
х Ø 1.2, бела боја, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00         

Пластична хемијска оловка са 
плавим мастилом,  дужине 13.1 cm 
х Ø 1.2, лила боја, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Пластична хемијска оловка са 
плавим мастилом,  дужине 13.1 cm 
х Ø 1.2, пинк боја, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00         



2. 

Пластична 
хемијска 
оловка са 

два 
мастила 

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), 
гумираним прстохватом, 
димензија 14.1 cm х Ø1.3, плава 
боја пластике, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), 
гумираним прстохватом, 
димензија 14.1 cm х Ø1.3, жута 
боја пластике, са логом  
Наручиоца . Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), 
гумираним прстохватом, 
димензија 14.1 cm х Ø1.3, зелена 
боја пластике, са логом  
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Пластична хемијска оловка са 2 
мастила(плавим и црвеним), 
гумираним прстохватом, 
димензија 14.1 cm х Ø1.3, црвена 
боја пластике, са логом  
Наручиоца. Или одговарајуће. 

ком 500,00         

3. 
Метална 
хемијска 
оловка 

Метална хемијска оловка са 
плавим мастилом, заштитним 
поклопцем,  гуменим врхом са 
„touch“ функцијом и мини лампом. 
Димензије  Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца црвена, са логом 
Наручиоца . Или све одговарајуће. 

ком 500,00         



Метална хемијска оловка са 
плавим мастилом, заштитним 
поклопцем,  гуменим врхом са 
„touch“ функцијом и мини лампом. 
Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца плава, са логом 
Наручиоца . Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Метална хемијска оловка са 
плавим мастилом, заштитним 
поклопцем,  гуменим врхом са 
„touch“ функцијом и мини лампом. 
Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца црна, са логом 
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Метална хемијска оловка са 
плавим мастилом, и гуменим 
врхом са „touch“ функцијом. 
Димензије Ø1.25x12.5 cm. Боја 
поклопца бела, са логом 
Наручиоца . Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

4. 
Нотес са 

ластишем 

Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
наранџаста, са логом Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-роза, 
са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00         



Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-сива. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
зелена, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00         

Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-жута. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

Нотес са ластишем, димензија 14 х 
21 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица- 
тамно плава, са логом Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00         

5. 
Мали 

нотес са 
ластишем 

Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
наранџаста, са логом Наручиоца.  
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

        



Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
црвена, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-сива, 
са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
зелена, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
љубичаста , са логом Наручиоца. 
Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Нотес са ластишем, димензија 9 х 
14 cm, са џепом на унутрашњој 
страни задње корице, број листова 
у повезу 192 ±3, боја корица-
плава, са логом Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 500,00         



6. 

Нотес са 
флексибил

ном 
корицом 

Нотес са флексибилном корицом, 
одштампан на крем офсетном 
папиру, са бојеном ивицом 
књижног блока, број листова у 
повезу 224 ±3, димензија 21.4 х 15 
х 2 cm, боја корица-тамно браон, 
са логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00         

Нотес са флексибилном корицом, 
одштампан на крем офсетном 
папиру, са бојеном ивицом 
књижног блока, број листова у 
повезу 224 ±3, димензија 21.4 х 15 
х 2 cm, боја корица-плава, са 
логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00         

7. Фломастер 

Фломастер  5/1, различитих  боја, 
функционално паковање кружног 
облика (цвета) или слично. 
Димензије 9.6x9.6x2cm, са логом и 
мотивима Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 1.000,00         

8. 

Рекламна 
шоља са 

силиконск
им 

рукохвато
м 

Порцеланска шоља са 
силиконским рукохватом и 
поклопцем,  димензија 13.8cm, 
пречник, Ø 9cm,запремине  
приближно 350мл. Црвене боје, са 
логом и мотивима Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 250,00 

        



Порцеланска шоља са 
силиконским рукохватом и 
поклопцем,  димензија 13.8cm, 
пречник, Ø 9cm,запремине  
приближно 350мл. Плаве боје, са 
логом и мотивима Наручиоца. Или 
све одговарајуће. 

ком 250,00 

        

9. 
Стаклена 

шоља 

Стаклена прозирна шоља, 
димензије пречника 9cm, висина 
10.5cm, запремине приближно 
325мл, са мотивима и логом 
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 1.000,00 

        

10. 
Привезак 

за кључеве 

Пластични привезак за кључеве, са 
метром и лампом, димензија 5 х 
5.3 х 1.3cm, боја плава, са логом 
Наручиоца. Или све одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Пластични привезак за кључеве, са 
метром и лампом, димензија 5 х 
5.3 х 1.3cm, наранџасте боје, са 
логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

        

11. Стони сат 

Пластични стони сат, кружног 
облика,  са алармом, димензија 
10.5 х 10.8 х 4 cm, наранџасте боје, 
са логом Наручиоца Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

        
Пластични стони сат, кружног 
облика,  са алармом, димензија 
10.5 х 10.8 х 4 cm, црвене боје, са 
логом Наручиоца. Или све 
одговарајуће. 

ком 500,00 

        



УКУПНО      
 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
М.П. 

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене:  
 
Образац  техничких спецификација понуђач мора овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан и да испуњава 
наведене услове. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача може да се опредили да тех. 
Спецификацију потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити Техничку спецификацију.



 


