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Јавна набавка услуга  уређења штандова за сајмове књига у иностранству и услуге 
транспорта књига и пратеће опреме за потребе Министарства културе и 
информисања, редни број: О-04/2015 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1  

  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) 
Наручилац врши Измене и допуне конкурсне документације број 1 за јавну набавку 
услуга уређења штандова за сајмове књига у иностранству и услуге транспорта 
књига и пратеће опреме за потребе Министарства културе и информисања, редни 
број: О-04/2015 и то: 
 
I   На страни 7. у Поглављу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се став 1, 
тачка 1) алинеја 5. који гласи: 
  

• Техника: 

-као што је раније изнад наведено неопходан је ЛЕД екран дим 4x3м који се 
уграђује у зид.Такође неопходна је и мања опрема за говоранцију и то (4 активне 
кутије,миксета,сет микрофона 3 ком,дежурни техничар).Спецификација ЛЕД 
Екрана (произвођач Лигхт Кинг,величина панела 500X500mm, razmak izmedju 
piksela 625mm,освежење 3000ХЗ,1200 нита) 
 
тако да сада гласи: 

•  Техника: 

-као што је раније изнад наведено неопходан је ЛЕД екран дим 4x3м који се 
уграђује у зид.Такође неопходна је и мања опрема за говоранцију и то (4 активне 
кутије,миксета,сет микрофона 3 ком,дежурни техничар).Спецификација ЛЕД 
Екрана (произвођач Лигхт Кинг или одговарајуће, величина панела 500X500mm, 
razmak izmedju piksela 625mm,освежење 3000ХЗ,1200 нита) 



 
 
II    На страни 8. у Поглављу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се став 1, 
тачка 1) алинеја 7. који гласи: 

• Остало: 

-израда пулта ком 2 од медијапана фарбан полиуретаном у свему према 
пројекту.Крупан план у прилогу. 
 
тако да сада гласи:  

• Остало: 

-израда пулта ком 2 од медијапана фарбан полиуретаном у свему према 
пројекту.Крупан план у прилогу конкурсне документације – Прилог број 1, који 
представља саставни део техничке спецификације. 
 

 
III    У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
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