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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за набавку индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената  

(Н 3/2021) 
 

 

 Индекс са холограмом 
 

Опис:  
- Индекс је у облику књиге величине 105мм*160мм; 

- Корице индекса су у тврдом повезу бордо боје, са златним словима на 

насловној страни; 

- Странице индекса су одштампане на 80-грамској хартији, тониране су светлом 

бојом и на свакој десној страни у позадини текста налази се Мали грб 

Републике Србије; 

- Преко података на унутрашњој страни корица лепи се самоуништавајућа 

транспарентна холограмска темперевидент фолија величине 75*90 мм 

 

 Матична књига за основне академске студије – Образац број 1 – 

спољни табак 
 

Опис: 
- Спољни табак је величине 290мм*420мм 

- Спољни табак садржи податке прописане чланом 4. став 2. Правилника о 

садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(„Службени гласник РС“ број 21/2006). 

 

 Матична књига за основне академске студије – Образац број 1 – 

унутрашњи табак 
 

Опис: 
- Унутрашњи табак је величине 290мм*420мм 

- Унутрашњи табак садржи податке прописане чланом 4. став 3. Правилника о 

садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(„Службени гласник РС“ број 21/2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Матична књига за мастер академске студије – Образац број 3 – 

спољни табак 
 

Опис: 
- Спољни табак је величине 290мм*420мм 

- Спољни табак садржи податке прописане чланом 6. став 2. Правилника о 

садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(„Службени гласник РС“ број 21/2006). 

 

 Матична књига за мастер академске студије – Образац број 3 – 

унутрашњи табак 
 

Опис: 
- Унутрашњи табак је величине 290мм*420мм 

- Унутрашњи табак садржи податке прописане чланом 6. став 3. Правилника о 

садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(„Службени гласник РС“ број 21/2006). 

 

 Персонални досије студената 
 

Опис: 
- Тврди повез 

- Тегет боје 

 

 

Садржај индекса прописан је Правилником о садржају јавних исправа које 

издаје високошколска установа (“Службени гласник РС“ број 15/2019). 

 

Садржај матичних књига основних академских и мастер академских студија 

(спољних и унутрашњих табака) прописан је Правилником о садржају и начину 

вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени гласник РС“ 

број 21/2006). 

 

Понуђач прихвата одговорност да су садржај индекса и матичних књига 

основних академских и мастер академских студија (спољних и унутрашњих 

табака) урађени у складу са наведеним правилницима. 

 

Понуђач је дужан да потписану Техничку спецификацију достави заједно са 

обрасцем Понуде. 

 

 У вези предметне набавке можете контактирати Душицу Радоњић, на 

телефон 069/20 95 059 или мејл: dusica@artf.ni.ac.rs 

 

 

         Датум            Понуђач 

 

  2021. године                    

          (потпис овлашћеног лица) 


