
 
Република Србија 

   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд, Бирчанинова 6 

       Број: 404-02-174/2018-02/5 

               Датум: 5. новембар 2018. године     
 

           

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену 

конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет 

услуге, Дизајнирања, припреме за штампу и штампања, редни број јавне набавке 

ЈНМВ/12-2018. 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

- на страни 5. конкурсне документације, у оквиру Техничке спецификације, редни 

број 8. мења се и гласи: ,,Блок за белешке А4 следећих техничких спецификација: 

Тираж:1000, Блок за белешке А4 формат, штампа 1 боја, папир 70гр. 100 листа без 

корице, повез лајмовано по ужој страни“; 

- на страни 5. конкурсне документације, у оквиру Техничке спецификације, редни 

број 9. мења се и гласи:,, USB flash картица следећих техничких спецификација: Тираж 

200 Боја:бела,  Капацитет:16GB 2.0 пластично кућиште оквирне димензије 5х8,3х0,3 

цм, са full color штампом на једној страни, Брендирање; 

- на страни 6. конкурсне документације, у оквиру Техничке спецификације, редни 

број 21. мења се и гласи: ИД Картица следећих техничких спецификација: Тираж 400, 

пластични уложак за ИД картицу са штипаљком и папиром за податке димензија 

10,1х6,8 цм. 

 

 

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ/12-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација  ЈНМВ/12-2018 
 

8. Блок за белешке А4 следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 1000 

 Блок за белешке А4 формат, штампа 1 боја, папир 70 гр.100 листа без корице, 

повез лајмовано по ужој страни; 

 

9. USB flash картица следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 200 

 Боја: бела 

 Капацитет: 16GB 2.0  

 Пластично кућиште оквирне димензије: 5х8,3х0,3 цм, са full color штампом 

на једној страни 

 Брендирање 

 

10. Пословни роковник са копчом следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 300 

 Боја: црвена 

 Формат: Б5 

 Корица: од материјала који трпи блиндрук, заобљене ивице, унутрашња корица 

са преградама и држачем за оловку, књижни блок спирално повезан. 

 Брендирање: на корици утискивањем логотипа.  

 

11. Кишобрани следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 200 

 Боја: плава 

 Склопиви кишобран са навлаком, ручно отварање и затварање, 8 сегмената, 

пластична дршка и врх, метални крајеви и врх 

 Брендирање: сито штампа на једном пољу 

 

12. Стони календар у облику шатора следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 200 

 Оквирни формат:  22x13цм или већи са 13 листа обострано штампаних, носећи 

шатор од тврдог материјала. 

  Брендирање: штампа логотипа на предњој страни шатора  

 

13. Нотес формата А5 следећих техничких спецификација: 

 Тираж:500 

 Нотес са флексибилном корицом, држач за оловку, ивица књижног блока и 

показна трака књижног блока у киви зеленој боји, заобљене ивице 

 Брендирање: утискивањем логотипа 

 

14. Нотес са широм еластичном траком следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 200 

 Боја: црвена 

 Формат: А5  

 Еластична трака и држач за оловку у боји нотеса 



 корица погодна за блиндруг, заобљене ивице, бојени кант у књижног блока у 

боји нотеса. 

 Брендирање: утискивањем, логотипа. 

15. Подлога за миш следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 200 

 Сублимациона бела подлога за комјутерски миш 

 Брендирање: ласерском гравуром на једној страни. 

16. Папирна пластифицирана кеса следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 1000 

 Димензије: 25x38x9цм са ручкама у боји кесе. 

  Брендирање: штампа једнобојног логотипа на једној страни кесе. 

17. Биоразградива торба од полипропилена следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 1000 

 Димензије: 32x41цм  

 Брендирање: штампа једнобојног логотипа на једној страни торбе. 

18. Пословна фасцикла са power bank следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 3 

 Капацитет: 5000 mAh или више,  

 блок за писање А4 формата,  

 више преграда и држача на унутрашњем делу, 

 џеп на корици,  

 материјал погодан за сито штампу. 

 Брендирање штампа једнобојног логотипа на предњој корици. 

19. Фасцикла следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 1700 

 Формат: 220 x 310 мм (затворен) 

 Папир: 350 гр мат кунстдрук 

 Штампа: 4/0, CMYK 

 Дорада: пластификација мат 1/0, штанцовање према договореним алатима 

 Паковање: отворених (неформираних) фасцикли 

20. Новогодишње честитке следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 700 комада  

 Формат: 21 x 10 цм савијена 

 Папир:350 гр кунстдрук 

 Штампа: 4/0, унутрашњост се уштампава по жељи 

 Дорада: биговање, са одговарајућом ковертом и пакована у ПВЦ фолију 

21. ИД Картица следећих техничких спецификација: 

 Тираж: 400 

 пластични уложак за ИД картицу са штипаљком и папиром за податке 

димензија 10,1х6,8 цм 

 

Напомена: Понуђач/Добављач под материјалном и кривичном одговорношћу прихвата 

обавезу да реализује уговор о јавној набавци у свему у складу са Техничком 

спецификацијом.      

 

Датум_______________    М. П.             Понуђач_________________   

 


