
 
 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН  12/16 

 

 

 

Мења се ДЕО 2, 2.1 Спецификација артикала са количинама  конкурсне 

документације за МЈН 12/16 тако да сада у целости гласи: 

 

 

ДЕО 2  

2.1 Спецификација артикала са количинама 
  

1. Роковник Б5 формат- 500 комада 
    

Корица: штампа 4/0 на кунст. 150-170гр., мат пластификација 1/0, каширано на лепенку 

1.9 мм 

Листови: штампа 1/1, офсетни папир 90гр. 

Унутрашњи обим: 100 листова 

Повез: одговарајуца метална спирала ЦРНЕ боје, по дужој страни (вертикално) 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара. Укупна цена са 

урачунатим ПДВ за 500 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

2. Стони календар- 500 ком. 

Облик - конструкција: "шатор" 

ЛИСТОВИ 

Формат: 16x16цм 



 
Штампа: 4/4 

Папир: 170 гр. кунстдруцк 

Обим: 12 страна + предлист 

ПОСТОЉЕ - шатор 

Штампа: 1/1 

Папир: 300-350 гр. кунстдруцк 

Пластификација: 1/0 МАТ 

Формат (склопљен): 16 x 16.5 цм 

Повез: одговарајућа метална спирала црне боје 

 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 500 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

 

3. Планер , оквирних димензија 30цм *15цм, црна боја, врста штампе : сито 

штампа- комада 50 

 

Цена  са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динар   

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 50 комада _____________динара, износ    ПДВ______ 

 

4. Метална хемијска оловка средњег квалитета (црна,  сива и бела) са „тоuch“ 

врхом за touchscreen, врста штампе: ласерска гравура - комада  400 

 

Цена  са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 400 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

5. Регент или одговарајућа метална хемијска оловка вишег квалитета, са 

брендирањем (бела и  сива), врста штампе: ласерска гравура- комада 100 

 

Цена  са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 100 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

 

 



 
6. Велики кишобран са аутоматским отварањем, 8 сегмената, гумирана дршка са 

текстуром дрвета, fiberglass механизам за отварање, отпоран на ветар, црна 

боја, врста штампе: сито штампа- комада 100 

 

Цена  са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 100 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

 

7. Мали кишобран са аутоматским отварањем и затварањем, са металним 

стубом и крајевима, гумираном дршком, навлаком са поставом у боји 

кишобрана и са брендирањем платна, црна и црвена боја, врста штампе: сито 

штампа - комада 300 

 

Цена  са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 300 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

8. УСБ 8ГБ, са металним кућиштем у боји метала (сребрна), оквирних димензија 

1*4*0.5 цм , врста штампе: ласерска гравура- комада 300 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 300 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

9. Помоћна батерија за мобилне уређаје капцитета 3600 мАх,  у поклон кутији, 

правоугаоног облика, оквирних димензија : 11*4*1цм, црна и бела боја, врста 

штампе: дигитална штампа- 100 комада 

 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 100 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

10.  Привезак за кључеве метални, у поклон кутији, боја сребрна, правоугаоног 

облика, оквирних димензија 6,5цм*1,5цм*1цм , врста штампе: ласерска 

гравура-комада 300 

 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 300 комада _____________динара, износ ПДВ______ 

 

11. Упаљач електронски, пуњиви, оквирних димензија 8*2,5*1цм, црна и бела 

боја, врста штампе: сито штампа-  комада 200 

 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 200 комада _____________динара, износ ПДВ_____ 



 
 

12. Бежични bluetooth звучник  у облику коцке, са укљученом батеријом од 400 

mAh, снаге 2W, са аудио кабловима у паковању и траком за везивање, 

оквирних димензија 5*5*5 цм, боја наранџаста и плава, врста штампе: 

тампон- комада 80 

Цена укупна са  урачунатим ПДВ по комаду_____________динара 

Укупна цена са урачунатим ПДВ за 80 комада _____________динара, износ ПДВ_____ 

 

 

 

 

Укупна цена за све наведене артикле без  ПДВ: 

                                

__________________ динара 

 

 

Укупна цена за све наведене артикле са  урачунатим ПДВ: 

                                

__________________ динара 

 

 

 

Изражене цене морају да укључују и брендирање и штампу према спецификацији датој у 

конкурсној документацији. Идејно решење и припрема за штампу биће достављени 

понуђачу који буде изабран у јавној набавци. 

 

На дан подношења понуде, потребно је приложити све узорке производа према 

спецификацији из конкурсне документације (без штампе / логотипа Наручиоца).“ 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

Понуђач 

__________   ________________ 

                                                                                                                                                    

                  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Приликом подношења понуде обавезно потписати и оверити ову измену 

конкурсне документације 

 



 
 

 

 

 

НАПОМЕНА:Наручилац ће у складу са изменом ове Конкурсне документације 

објавити Измену позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности МЈН 12/16. Приликом подношења понуде неопходно је попунити овај 

измењени образац. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 12/16 

 

 


