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Република Србија 

Министарство 

омладине и спорта 

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 

Број: 404-02-00038/4-2/2018-04 

Датум: 2. јул 2018. године 

Б е о г р а д 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 6/2018 – Услуге 

штампања у складу са датим појашњењем од 2. јула 2018. године, врши 
 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

 Ставка 2. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Нотес,  

Додаје се: корице у тегет боји, брендирање у једној боји – штампа (златна боја).  

 Ставка 3. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Хемијска оловка,  

Мења се тако да сада гласи: ласерска гравура у једној боји. 

 Ставка 4. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Поло мајица мушка, 

Брише се: „брендирање у колору две позиције (два различита логоа) оба логоа пет боја; 

Додаје се: брендирање у две димензије – један лого (на рукаву лого Министарства 

омладине и спорта 10 х 5цм у пет боја), други лого (на предњој страни са леве стране – 

лого Доситеја, димензије штампе 6 х 5 цм у пет боја). 

 Ставка 5. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Поло мајица женска, 

Брише се: „брендирање у колору две позиције (два различита логоа) оба логоа пет боја; 

Додаје се: брендирање у две димензије – један лого (на рукаву лого Министарства 

омладине и спорта 10 х 5цм у пет боја), други лого (на предњој страни са леве стране – 

лого Доситеја, димензије штампе 6 х 5 цм у пет боја). 

 Ставка 8. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Конференцијска торба, 

Додаје се: штампа у пет боја; 

 Ставка 9. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Кишобран, Брише се: 20 х 

7 цм;  

Додаје се: штампа у пет боја димензије штампе 10 х 7 цм за сваки појединачан лого (два 

логоа један Министарства омладине и спорта, други лого Доситеја);  

 Ставка 10. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Торба за куповину, 

Додаје се: торба у једној боји – тегет, штампа у пет боја. 

 Ставка 11. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Стони календар,  

Додаје се: димензије 24 х 11 цм.  

 Ставка 12. Техничке спецификације (Образац структуре цена) Налепнице, 
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Додаје се: корице у тегет боји, налепнице у пет боја (наранџаста, розе, жута, зелена и 

плава), брендирање у једној боји са предње стране (штампа у златној боји).  

 Због измене конкурсне документације продужава се рок за подношење понуда до 

понедељка, 9. јула 2018. године, до 9.00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 

са почетком у 9.30 часова. Наручилац ће о продужењу рока објавити обавештење. 

 Да би се понуђачима олакшала припрема понуде, Наручилац је израдио пречишћени 

текст конкурсне документације који понуђачи могу преузети са портала јавних набавки или 

сајта Министарства.  

   

   

 
                                                                                                   За Комисију 

Милан Божовић, дипл. прав.  

Доставити: 

 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 

 

 

 


