
1 
 

 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД 

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У поступку јавне набавке – Услуге штампања ЈН 4/2020, сходно члану 63. став 1. 

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Комисија наручиоца врши измену 

конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке – Услуге штампања ЈН 

4/2020  

 

У делу II Конкурсне документације – Врста, техничке карактеристике 

(спецификације) квалитет, количина, гаранција и опис услуга – Техничка спецификација 

за Партију 1 – офсет техника: 

- редни број 2: Публикација Континуитет заштите 60 година рада Завода за 

заштиту споменика културе града Београда опис услуге: 

Формат:275 x 275mm 

Обим: до 300 страна 

Папир за унутрашње табаке: листови 150g кунстдрук – сваки други табак уметнут у паус 

папир ~150g 

Форзец: офсет 160g 

Повез: тврди повез, књиговезачко платно + кунстдрук 150g каширан на лепенци: 3мм 

(приложена илустрација повеза) 

Штампа листова: 5/5 

Штампа иберцига: 4/0 

Штампа форзеца: 4/4 

Пластификација: 1/0 мат 

Дорада: парцијални лак, фолиотисак, блиндрук, савијање, лепљење 

форзеца, шивење, лајмовање (равна рикна), израда тврдих корица, 

убацивање књижног блока у корице, две маркер врпце 

Футрола публикације:  

Ширина и висина: 275 x 275 mm, (дебљина у аналогији са дебљином произведене књиге) 

Материјал: 300g принтокард 

штампа 4/0, штанцовање, биговање, савијање, лепљење и паковање књига у футролу. 
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МЕЊА СЕ тако да гласи:  
Формат:240 x 330mm 

Обим: до 300 страна 

Папир листови: 150g  мат кунстдрук  

Папир корица: лепенка 3 mm + књиговезачко платно ''wicotex'' 

Папир футрола: 300g симбол кард 

Форзец: офсет 170g 

Штампа листова: 4/4 

Штампа форзеца: 4/4 

Штампа футроле: 4/0 

Пластификација футроле: 1/0 мат 

блиндрук и тисак на корици 

Дорада: сечење, савијање, лепљење форзеца, цантраговање, шивење, лајмовање, израда   

корица, убацивање књижног блока у корице 

 

- Редни број 5 : Роковник,  опис услуге 

Штампа листова: 1/1 + 2/2 

Штампа форзеца: 1/1 + 2/2 

МЕЊА СЕ тако да гласи:  
Штампа листова: 2/2 

Штампа форзеца: 2/2 

 

 

 Напред наведене измене конкурнсне докуметације, у пречишћеном облику, биће 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


