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             Београд, септембар 2020. године 



 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 2026-6/16 од 4. септембра 

2020. године, како следи: 

 

1) У делу 3 конкурсне документације, Техничке спецификације, мења се техничка 

спецификација за артикле под редним бројевима 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 

25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45 и 47, тако да сада гласи: 

 

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Р.бр АРТИКЛИ Материјал израде 

1. Новогодишња честитка 
Siriopearl, лед бoje 300 гр., 

са припремом за штампу, 2 боје, златотисак и 

биговање, 22х21цм 

2. Kоверат за новогодишње честитке 
Siriopearl, лед бojе 125 гр.америкен формат, 

штампа 4/0, 23х11цм 

3. 
Бланко позивница са штампаним 

грбом у боји, према узорку 

наручиоца 

Кунздрук Б-1 300 гр. 

Припрема и колор штампа, 19х10,5цм 

4. 
Бланко позивница са грбом у 

златотиску, према узорку наручиоца 

Кунздрук Б-1 300 гр. 

Штампа 1/0, израда клишеа  за грб и 

златотисак, 19х10,05цм 

5. Механизам back drop Припрема за штампу, колор штампа 

6. 
Комплимент картице са текстом на 

српском и енглеском језику, са 

ковертом 

Акварело аворио -.300 гр. која се штампа у 

једној боји, израда штанцне за коверат са 

лепљењем коверте 

Картица 6,5х10цм; Коверат за картицу 

6,9х11цм 

7. Визит карта – златотиск грб РС 
Siriopearl, лед боје 300 гр. Израда клишеа и 

златотисак 1/1, Визит карта 6,5х10цм 

8. Визит карта – штампани грб РС 
Siriopearl, лед бojе 300 гр. 

Припрема за штампу и штампа 4/4, визит 

карта 6,5х10цм 

9. 
Свечани папир за акредитивна и 

патентна писма, златотисак велики 

грб РС 

Акварелоаворио 160 гр., бланко са великим 

грбом РС у златотиску, са израдом клишеа, 

21,5х33цм 

10. 
Свечани папир за уводна писма са 

грбомРС у боји 
Фабриа 240 гр 

Израда клишеа и штампа у боји, 21,5х33цм 

11. 
Државне маркице са утиснутим 

грбом РС 

ПВЦ фолија – златна 

Израда штанцне и клишеа за утискивање грба 

РС 

Пречник маркице 5,5цм 

12. 
Меморандум хартија А4 са грбом у 

боји и текстом 

Siriopearl, лед бoje 125 гр. 

Колорна штампа са припремом, текст осебно 

на енглеском, посебно на српском језику 

13. 
Меморандум хартија А4 са грбом у 

боји и текстом 

Siriopearl, лед бoje 300 гр. 

Колорна штампа са припремом, текст осебно 

на енглеском, посебно на српском језику 

14. 
Механизам rollup, 200x100 са колор 

штампом на П П банеру 
 



15. 
Механизам rollup, 120x200 са колор 

штампом на П П банеру 
 

16. 
Коверат за акредитивна и опозивна 

писма 34 x 22 цм. 
Акварелоаворио 200 гр. штампа 2/1, са 

штанцном око 500x500мм 

17. Коверат Б5 натрон, Штампање(према узорку) 

18. 
Коверат А4 натрон, 

 
Штампање(према узорку) 

19. 

Корице за повезивање уговора, 

протокола са утиснутим грбом, 2 мм 

сунђераста лепенка, ширина повеза 

1цм, са једним или два удубљења за 

печат 

Платнокилтоласт 3657, блиндрук 10x10, 

Свила(према узорку) Корица 27х35цм 

20. 

Корице за повезивање уговора, 

протокола са златним грбом, 2мм 

сунђераста лепенка, ширина повеза 

1 цм 

Платно килтоласт 3657, форзец свила 

Са израдом клишеа грба и златотиска 

(према узорку) 

Корица 27х35цм 

21. 
Државна хартија А4 за израду 

уговора 
Кунздрук федригони 150 гр. са штампом 

оквира (према узорку) 

22. Хартија А4 за потписивање уговора Кунздрук 100 гр. Бланко (према узорку) 

23. Свечана корица са грбом 
Кунздрук федригони 150 гр. 

Корица 22х31цм 

24. Кесе за поклоне 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним грбом и 

текстом, димензија 37.5x 26,5x7,5cm, 
парцијални УВ лак, мат пластификација(према 

узорку) 

25. 

Кесе за поклоне 

 

 

 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним грбом и 

текстом, 37.5x44.5х12cm, парцијални УВ лак, 

мат пластификација(према узорку) 

26. Кесе за поклоне 
FreelifeMeridacraft 215 gr, у боји са,  грбом у 

златотиску и текстом на српском и енглеском 

језику 37,5x26,5x5 цм(према узорку) 

27. 
Кесе за поклоне 

 

FreelifeMeridacraft 215 gr, у боји са,  грбом у 

златотиску и текстом на српском и енглеском 

језику 15,7x17x8 цм (према узорку) 

 

28. 
Кесе за поклоне 

 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним грбом и 

текстом, димензија 15,7x17x8 цм, парцијални 

УВ лак, мат пластификација (према узорку) 

29. Кесе за поклоне 
Кунздрук 170гр, у боји са колорним грбом и 

текстом, димензија 37,5x9x11 цм, парцијални 

УВ лак, мат пластификација (према узорку) 

30. Дипломатска књига 

Димензија Б5, 80 гр, offset хартија, штампа 
4/4 брош повез, број страна од 230 до 250, са 
припремом за штампу од стране понуђача, а 

на основу узорка. Корица 300гр кунздрук, 

штампа 4/0, мат пластификација 

31. Блок за белешке 
Димензија 120x195 мм.затворен, сребротисак 

stardreamFSCLapislazuli 285 grкорице, 

листови 120 гр. офсетни, 



дорада биговање корица и сребротисак 

фолија сребрна SCN 0224(према узорку), број 

страна: 20 

32. Корица за menu 

Димензија 120x195 мм. затворен, сребротисак 

stardreamFSCLapislazuli 285 grкорице, 

листови 120 гр. офсетни, дорада биговање 

корица и сребротисак фолија сребрна SCN 

0224(према узорку), повез јемствеником 

33. Постер грб Р. Србије у боји 
 

Кунздрук 170гр, димензија 50x40cm, према 

узорку 

34. 
Израда и штампа разних врста 

налепница 
ПВЦ , колор штампа 50 x70 

35. 
Печатне налепнице за јавне 

бележнике 
Муфлон (према узорку) 

36. 
Штампа рекламних пластичних и 

металних хемијских оловака 

500+500 
Услужна штампа (према узорку) 

37. Рекламни блокови за белешке А5 
Офсет 80 гр, штампа 1/1, корице 4/0 300 

гр.кунздрук мат, број листова: 60, спирални 

повез 

38. Рекламни блокови за белешке А6 
Офсет 1/0 на 80 гр, корице 4/0 300 

гр.кунздрук, УВ лак повез по дужој страни, 

број листова: 50 

39. Рекламна фасцикла А4 
Кунздрук 350 гр., колор, мат пластификација, 

парцијални УВ лак, штанцовање 

40. 
Рекланмни блокови за белешке А4 

 

Офсет 1/0 на 80 гр, листова 80, корице 4/0 300 

гр.кунздрук. мат пластификација, УВ лак, 

спирални повез по ужој страни 

41. Коричење образаца А3 и А4 
Картон  лепенка 2мм са платном 

(према узорку) 

42. 
Израда футрола за дипломе, 450 мм, 

хилзна фи 80 мм 

Картон тегет боје, 1мм са платном (према 

узорку), фолиотисак на корици 15x10 

43. 
Књига долазних и одлазних КЗТ 
(Крипто-заштићени телеграми) 

Штампа 1/1, платно, тврди повез са штампом 

на корицама, А4 формат 

(према узорку) 

44. Књига легализације 
120 гр. офсет, 200 листова, тврди повез са 

штампом на корицама, А3 формат (према 

узорку) 

45. Плац картица 
Кунздрук 300 гр. Штампа 1/0, израда клишеа 

за грб златне боје,бигована дим130х100мм 

46. Фасцикла А4, са гумицом 
Штампа 4/0, рикна 3 цм, са три клапне и 

гумицом. Корица лепенка 2 мм, тегет са 

грбом РС суви жиг 



47. 
Роковник Б5 у поклон кутији 5th 

Avenue или одговарајући 

Б5, књижни бл. на крем офсетном 80 гр , 224 

стр са линијама, корице термоосетљива еко 

кожа, 5th Avenue или одговарајући са дигит. 

штампом 5 боја (бела+колор) 

 

 

 

2) У делу 5 конкурсне документације, Услови за учешће у поступку јавне набавке, мења 

се тачка 5.1, тако што се додаје подтачка 7) која гласи: 

 

„7) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач у моменту подношења 

понуде има ангажована најмање три лица графичке струке и најмање једно лице дизајнерске 

струке“.  

 

3) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се образац 6.2) Образац 

понуде са спецификацијом и структуром понуђене цене и упутством како да се 

попуни, у тачки 3) Понуђена цена – Табела 3 – Спецификација и структура цене, тако 

да сада гласи: 

 

  Јед.     
Ред. 

бр. 

Назив артикла и технички опис Мере и 

процењ 

ена 

количи 

на 

Јединична 

цена без 
ПДВ 

Јединична 

цена са 
ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1. Новогодишња честитка Siriopearl, лед 

боје 300 гр., са припремом за штампу, 

штампа 4/0, златотисак и биговање, 

22х21цм 

6000 ком     

2. Коверат за новогодишње честитке 

Siriopearl, лед боје 125 гр.америкен 
формат, штампа 4/0, 23х11цм 

6000 ком     

3. Бланко позивница са штампаним 

грбом у боји, према узорку наручиоца 

Кунздрук 300 гр. Припрема и колор 

штампа Позивница 19х10,5цм 

1 000 ком     

4. Бланко позивница са грбом у 

златотиску, према узорку наручиоца 

Кунздрук 300 гр. Штампа 1/0, израда 

клишеа за грб и златотисак, позивница 

19х10,5цм 

1 000 ком     

5. Механизам back drop 3x3 

Припрема за штампу и колор штампа, 

1 ком     

6. Комплимент картице са текстом на 

српском и енглеском језику, са 

ковертом 

Акварело аворио -300 гр. Штампа у 

једној боји, израда штанцне за коверат 

300 ком     



са лепљењем коверте Картица 6,5х10цм; 
Коверат за картицу 6,9х11цм 

7. Визит карта - златотиск грб РС 

Siriopearl, лед боје 300 гр. Израда клишеа 

и златотисак 1/1 Визит карта 6,5х10цм 

1000 ком     

8. Визит карта - штампани грб РС 

Siriopearl, лед боје 300 гр. Припрема за 
штампу и штампа 4/4 Визит карта 

6,5х10цм 

3000 ком     

9. Свечани папир за акредитивна и 

патентна писма, златотисак велики грб 

РС 

Акварело аворио 160 гр., бланко са 
великим грбом РС у златотиску, са 
израдом клишеа, хартија 21х33цм 

100 ком     

10. Свечани папир за уводна писма са 

грбом РС у боји 

Фабриа 240 гр Израда клишеа и штампа у 
боји, хартија 21,33цм 

100 ком     

11. Државне маркице са утиснутим грбом 

РС 

ПВЦ фолија - златна Израда штанцне и 
клишеа за утискивање грба РС, пречник 

маркице 5,5 цм 

300 ком     

12. Меморандум хартија А4 са грбом у 

боји и текстом 

Siriopearl, лед боје 125 гр. Колорна 

штампа са припремом, текст посебно на 

енглеском, посебно на српском језику 

2000 ком     

13. Меморандум хартија А4 са грбом у 

боји и текстом 

Siriopearl, лед боје 300 гр. Колорна 

штампа са припремом, текст посебно на 

енглеском, посебно на српском језику 

1000 ком     

14. Механизам rollup 200x100, са 

колорном штампом на П П банеру 

2 ком     

15. Механизам rollup 120x200, са 

колорном штампом на П П банеру 

2 ком     

16. Коверат за акредитивна и опозивна 

писма 34 x 22 цм. 
Акварелоаворио 200 гр. Штампа 2/0, Са 

штанцном око 500х500мм 

200 ком     

17. Коверат Б5 натрон, 

Штампање(према узорку) 
10000 

ком 

    

18. Коверат А4 натрон, 

Штампање(према узорку) 
10000 

ком 

    

19. Тврде корице за повезивање уговора, 

протокола са утиснутим грбом, 2мм 

сунђ. лепенка, 

ширина повеза 1 цм, са једним или два 

удубљења за печат Платно 

килтоласт 3657, блиндрук 10x10 , 

Свила(према узорку), корица 27х35цм 

50 ком     



20. Корице за повезивање уговора, 

протокола са златним грбом, 2мм 

сунђ.лепенка ширина повеза 1 цм. 

Платно килтоласт3657,форзец свила Са 

израдом клишеа грба и златотиска(према 

узорку), корица 27х35цм 

50 ком     

21. Државна хартија А4 за израду 

уговора 

Кунздрукфедригони 150 гр. са 

штампом оквира (према узорку) 

3000 ком     

22. Хартија А4 за потписивање уговора 

Кунздрук 100гр. Бланко (према узорку) 

1000 ком     

23. Свечана корица са грбом 

Кунздрук федригони 350 гр. Корица 
22х31цм 

300 ком     

24. Кесе за поклоне 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним 
грбом и текстом, димензија 37.5x 
26,5x7,5cm, парцијални УВ лак, 

мат пластификација (према узорку) 

400 ком     

25. Кесе за поклоне 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним 
грбом и текстом, 37.5х44.5х12ст, 

парцијални УВ лак, мат пластификација 
(према узорку) 

150 ком     

26. Кесе за поклоне 

FreelifeMeridacraft 215 gr, у боји са, 

грбом у златотиску и текстом на 
српском и енглеском језику 

37,5x26,5x5 цм (према узорку) 

400 ком     

27. Кесе за поклоне 

FreelifeMeridacraft 215 gr, у боји са, 

грбом у златотиску и текстом на 
српском и енглеском језику 15,7x17x8 

цм (према узорку) 

400 ком     

28. Кесе за поклоне 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним 

грбом и текстом, димензија 15,7x17x8 цм 

, парцијални УВ лак, мат пластификација 

(према узорку) 

150 ком     

29. Кесе за поклоне 

Кунздрук 170гр, у боји са колорним 

грбом и текстом, димензија 37,5,x9x11 

цм, парцијални УВ лак, мат 

пластификација (према узорку) 

150 ком     

30. Дипломатска књига 

Димензија Б5, 80 гр, offset хартија, 

штампа 4/4, брош повез, број страна од 
230 до 250, са припремом за штампу од 

стране понуђача, а на основу узорк. 
Корица 300гр кунстдрук, штампа4/0, мат 

пластификација 

400 ком     

31. Блок за белешке 500 ком     



Димензија 120x195 мм.Затворен, 
сребротисак stardreamFSCLapislazuli 285 

gi-корице, 
листови 120 гр. Офсетни, дорада 

биговање корица и сребротисак фолија 
сребрна SCN 0224 (према узорку), број 

листова 50 

32. Корица за menu 

Димензија 120x195 мм. Затворен, 

сребротисак stardreamFSCLapislazuli 285 

gi-корице, 

листови 120 гр Silica Blue, дорада 

биговање корица и сребротисак фолија 

сребрна SCN 0224 (према узорку), повез 

јемствеником 

300 ком     

33. Постер грб Р. Србије у боји 

Кунздрук 170гр, димензија 50x40cm 
(према узорку) 

50 ком     

34. Израда и штампа разних врста 

налепница 

ПВЦ , колор штампа, 50x70 

200 ком     

35. Печатне налепнице за јавне 

бележнике 

Муфлон (према узорку) 

10000 

ком 

    

36. Штампа рекламних пластичних и 
металних хемијских оловака 500+500 

Услужна штампа (према узорку) 

1000 ком     

37. Рекламни блокови за белешке А5 
Офсет 80 гр, штампа1/1, корице 4/0 300гр. кунздрук , мат, 

број листова: 60, спирални повез 

500 ком     

38. Рекламни блокови за белешке А6 

Офсет 1/0 на 80 гр, корице 4/0 300 

гр.кунздрук, УВ лак. Спирални повез по 

дужој страни, колор мат, број листова: 50 

400 ком     

39. Рекламна фасцикла А4 Кунздрук 350 
гр., колор, мат пластификација, 
парцијални УВ лак, штанцовање 

600 ком     

40. Рекламни блокови за белешке 

А4 Офсет 1/0 на 80 гр, листова 80, 

корице 4/0 300 гр.кунздрук, мат 

пластификација, УВ лак. Спирални 

повез по ужој страни. 

100 ком     

41. Коричење образаца А3 и А4 

Картон лепенка 2мм са платном 

(према узорку) 

100 ком     

42. Израда футрола за дипломе, хилзна 

фи 80, 450 мм 

Картон тегет боје, 1мм са платном 
(према узорку), фолиотисак на 

корици 15x10 

100 ком     

43. Књига долазних и одлазних КЗТ 

(Крипто-заштићени телеграми) 

Штампа 1/1, платно, тврди повез са 
штампом на корицама, А4 формат (према 

узорку) 

50 ком     



44. Књига легализације 

120 гр. Офсет, 200 листова, тврди повез 

са штампом на корицама, A3 формат 
(према узорку) 

40 ком     

45. Плац картица 

Кунздрук 300 гр. Штампа 1/0, израда 

клишеа за грб златне боје,бигована 
дим130х100мм 

1000 ком     

46. Фасцикла А4 са гумицом 

Штампа 4/0, рикна 3 цм, са три клапне и 

гумицом. Корица лепенка 2 мм, тегет са 

грбом РС суви жиг 

250 ком     

47. Роковник Б5 у поклон кутији 
5tAvenue или одговарајући 

Б5, књижни бл. на крем офсетном 80 гр , 224 стр са 

линијама, корице термоосетљива еко кожа, са дигит. 

штампом 5 боја (бела+колор) 

500 ком     

УКУПНО:   

 

 

 

4) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се образац 6.4) Образац 

изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. закона, тако што се додаје 

услов под тачком 7), који гласи: 

 

„7) Да располаже довољним кадровским капацитетом односно да у моменту подношења 

понуде има ангажована најмање три лица графичке струке и најмање једно лице 

дизајнерске струке“. 

 

5) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 3, 5 и 6 и 

тако измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на 

Порталу јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације. 

  

6) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

7) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 


