
Р.бр. ВРСТА ДОБРА Јед. мере Оквирна 
количина

1 Меморандум ЈП "Водовод" Врање, формат А4, офсетни папир 80гр, колор штампа 4/0 табак 3000

2 Требовање блок, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 1/0, блок обим
100 листа блок 400

3 Радни налог блок, формат А4, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 1/0, блок обим
100 листа блок 200

4 Дневна евиденција утрошка горива, формат А4, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна
боја 1/0, блок обим 100 листа блок 200

5 Записник о замени водомера, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 1/0, 
блок обим 100листа, блок 200

6 Обавештење ради очитавања водомера, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа 
једна боја 1/0, блок обим 100 листа, блок 100

7 Записник о очитавању водомера, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 
1/0, блок обим 100 листа блок 100

8 Дневни извештај о раду грађевинских машина, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, 
штампа једна боја 1/0, блок обим 100 листа блок 200

9 Перфорисани лист 1/3 А4, офсетни папир 80гр, без штампе табак 100000

10 Пропусница за изношење водомера, формат А5, копирни НЦР папир 60г, штампа једна 
боја 1/0, блок обим 100 листа блок 100



11 Дневни извештај о раду постројења, формат А3, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна 
боја 1/0, блок обим 100 листа блок 10

12 Потврда о пријему робе, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 1/0, блок 
обим 100 листа блок 100

13 Реверс, формат А5, копирни НЦР папир 60гр, штампа једна боја 1/0, блок обим 100 листа блок 20

14 Коверат беле боје, формат 23цм x 11цм са прозором на десној страни са штампом у колору 
4/0  (лого фирме и основни подаци) ком 100000

15 Књига Дневник рада, формат А3, тврди повез, офсетни папир 80гр, штампа једна боја 1/0, 
обим књиге 100 листа књига 10

16 Књига Рез.за микроб.испитивања, формат А3, тврди повез, офсетни папир 80гр, штампа 
једна боја 1/0, обим књиге 100 листа књига 10

17 Службена пропусница, формат (12х16.5) В6, обострана штампа ком 100

18 Приватна пропусница, формат (12х16.5) В6, обострана штампа ком 100

19 Образац "Дневни пазар",  формат А5, копирни НЦР папир 60гр блок 100



20 Књига очитавања водомера, формат А5, офсетни папир 80гр, корице тврди повез књига 60

21 Визит карте, формат 90мм х 50мм, обострана штампа, једна боја  и  лого у златотисаку, 
папир федригони 300гр, са мутацијама ком 3000

22
Рачун за воду и канализацију, формат А4, колор штампа 4/4 са рицовањем, папир 80гр, 
узети у обзир да се на полеђини рачуна штампају рекламе корисника сваког месеца, месечна 
количина мин. 20000 табака месечно-у цену урачунати и графичку припрему

табак 250000

23 Обавештење уз рачун ЈП ВОДОВОД Врање, формат А4, колор штампа 4/4, папир 80гр, у 
цену урачунати и графичку припрему табак 100000

24
Роковник Б5, корице од еко коже погодне за златотисак, сито штампу, УВ штампу или 
блиндрук, тамно плаве боје, предњи део књижног блока садржи личне податке о фирми ЈП 
Водовод Врање, оштампано на белом офсетном папиру 80гр, обим роковника 240 стране 

ком 150

25

Рекламни нотес А5 формата са еластичном траком, плаве боје, држачем за оловку и
џепом на унутрашњој страни задње корице. Књижни блок одштампан на белом офсетном 80
грама папиру, 192 стране са линијама. Материјал за облагање корица термо осетљива еко
кожа, димензија 144 х 214мм. Штампа на предњој страни УВ лед са знаком наручиоца у
колору

ком 50

26
Хемијска пластична оловка у боји,бољи квалитет са детаљом боје и хромираним врхом, 
беле-плаве боје, боја мастила плава, погодна за УВ штампу.                                        
https://promostar.rs/sr/rubri-plasticna-hemijska-olovka-u-boji/proizvod/985/

ком 500

27
Хемијска пластична оловка у боји,бољи квалитет са хромираним деловима, плаве боје, 
боја мастила плава, погодна за УВ штампу.                                                                                     
     https://promostar.rs/sr/insta-hemijska-olovka/proizvod/24404/

ком 500

28
Метална хемијска оловка у поклон кутији, бела боја хемијске оловке и полон кутије, боја 
мастила плава, димензије 172ммх32ммх21мм, погодна за ласерско гравирање 
https://promostar.rs/sr/astra-metalna-hemijska-olovka-u-poklon-kutiji/proizvod/26970/

ком 50



29
Метална хемијска "touch" олаовка, боја оловке бела, боја мастила плава, димензије фи 
10мм х 142мм, погодна за ласерско гравирање                                                    
https://promostar.rs/sr/titanium-touch-metalna-touch-hemijska-olovka/proizvod/26013/

ком 100

30 Електронски пластични упаљач,беле боје погодан за УВ штампу, димензије 25ммх81мм   
https://promostar.rs/sr/atomic-f2-plasticni-upaljac/proizvod/23856/ ком 1000

31 Рекламна УСБ Флаш, боја пластике бела, капацитет 16ГБ, димензије 86ммх54ммх3мм, УВ 
штампа у пуном колору на две стране УСБ стика  ком 25

32 Рекламна УСБ Флаш, боја пластике бела, капацитет 32ГБ, димензије 86ммх54ммх3мм, УВ 
штампа у пуном колору на две стране УСБ стика  ком 25

33
Метални привезак за кључеве са тракицом у поклон кутији, тракица плава, метална алка
ø35, димензија привезка 62х28х6мм, са простором 25мм x 20мм за епоксидни стикер
штампу у колору са знаком наручиоца
https://promostar.rs/sr/axel-metalni-privezak-za-kljuceve-sa-trakicom-plavi/proizvod/14539/

ком 100

34
Метални привезак за кључеве, сјајни метал, боја сребрна, димензије 27ммх27ммх6мм, са
простором 25ммх25мм за епоксидни стикер штампу у колору са знаком наручиоца
https://promostar.rs/sr/tablet-metalni-privezak-za-kljuceve-sjajni-metal/proizvod/14535/

ком 100

35
Рекламни блок, формат Б5, корице колор 4/0, 300г биндекот са мат ламинацијом, 
унутрашњи блок обим 80 листа, штампа 1/1, повез метална сребрна спирала- у цену 
урачунати и графичку припрему

ком 250

36 Рекламна кеса, формат 23цм х 38цм, папир кунздрук 250г, штампа 4/0, мат 
пластификација, ув лак 1/0, тамно плави канап- у цену урачунати и графичку припрему ком 250

37 Рекламна фасцикла, обрезани формат 22цм х 31цм са штанцом, биндекот 350г, штампа 
4/0, мат пластификација 1/0, ув лак 1/0 - у цену урачунати и графичку припрему ком 250

38
Зидни календар 2023.година, 7 листова, двомесечни, формат фотографија Б3 33цм х 
47,5цм, папир кунздрук 175гр, штампа 4/0, начин качења календара пвц лајсна, део са 
датумима формат 33цм х 15цм, штампа 2/0, папир 80г, повез метална спирала-доставити 
узорак сличног пре израде- у цену урачунати и графичку припрему

ком 200



39

Пословни календар 2023.година, делови формата 33цм х 20цм, састоји се од 4 дела у којем 
је први фотографија 4/1, каширана на сивој лепенци 2мм дебљине, пластификација сјајна 
1/1, остали делови се састоје од сиве лепенке 2мм, штампа 1/1, пластификација 1/1, са 
посебно оштампаним датумарима на офсетном папиру 80г, 3 х 12 листова –месеци, све то 
повезано са металном спиралом- у цену урачунати и графичку припрему. Изабрани понуђач 
пре почетка израде треба да достави каширани узорак ради овере изабраног материјала

ком 100

40

Стони календар 2023.година, 13 листова, 150мм х 150мм, папир кинздрук 120г, штампа 
4/4 на кашираном носачу од 2мм лепенке пресвучене са белим кашираним папиром 100г, 
једним бигом, формат кашираног дела 155мм х  400мм, повезаних сребрном металном 
спиралом-у цену урачунати и графичку припрему. Изабрани понуђач пре почетка израде 
треба да достави каширани узорак ради овере изабраног материјала

ком 100

41
ПВЦ налепнице-Испис израђен од рефлектујуће фолије пречника Р 600мм. -Округли 
саобраћајни знак. Напомена: Узети у обзир да би морало да се са постојећих саобраћајних 
знакова демонтирају старе апликације и монтирају нови исписи

ком 20

42
ПВЦ налепнице-Испис израђен од рефлектујуће фолије формата 600ммх600ммх600мм - 
Троугласти саобраћајни знак.  Напомена: Узети у обзир да би морало да се са постојећих 
саобраћајних знакова демонтирају старе апликације и монтирају нови исписи

ком 20

43
ПВЦ налепница-Испис израђен од рефлектујуће фолије формата 600ммх300мм Напомена: 
Узети у обзир да би морало да се са постојећих саобраћајних знакова демонтирају старе 
апликације и монтирају нови исписи

ком 20

44
Штампана ПВЦ налепница са сјајном додатном пластификацијом, формат 30цм х40цм, 
аплицирано на форекс 10мм, са 3М дуплолепљивом траком на три места по ширини 30цм 
(ЗНАКОВИ ЗАБРАНЕ)

ком 20

45
Штампана ПВЦ налепница са сјајном додатном пластификацијом, формат 30цм х40цм, 
аплицирано на форекс 10мм,са 3М дуплољепливом траком на три места по ширини 30цм 
(ЗНАКОВИ ОБАВЕЗЕ)

ком 20

46
Штампана ПВЦ налепница са сјајном додатном пластификацијом, формат 30цм х 
40цм,аплицирано на форекс 10мм,са 3М дуплолепљивом траком на три места по ширини 
30цм (ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ)

ком 20

47
Штампана ПВЦ налепница са сјајном додатном пластификацијом, формат 30цм х 
40цм,аплицирано на форекс 10мм, са 3М дуплолепљивом траком на три места по ширини 
30цм (ЗНАКОВИ ИНФОРМИСАЊА)

ком 20



48
Штампана ПВЦ налепница са сјајном додатном пластификацијом, формат 30цм х 
40цм,аплицирано на форекс 5мм,са 3М дуплолепљивом траком на три места по ширини 
30цм (НОВИ ЗНАК ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ)

ком 20

49 Резање и монтажа Флуоресцент Каст Оракал 6510-037 наранђасте фолије- формат 370мм х 
50мм- обележавање паркинг стоп стубића ком 100

50
Градилишна табла по закону – формата 3000мм х 2000мм,за потребе предстојећих 
градилишних радова у Врању и Врањској Бањи, са монтажом                                               
Техничка спецификација у прилогу

ком 5

51 Баријера са путоказима за регулисање саобраћаја током радова на путу                  
Техничка спецификација у прилогу            ком 15

52
Табле обавештења по решењу санитарних инспектора- самостојећа метална 
конструкција, део за штампу- испис формат 80цм х 100цм,једнострана, са монтажом  
Техничка спецификација у прилогу

ком 5

53 Таблa не бацај смеће, - самостојећа метална конструкција, део за штампу- испис формат 
80цм х 100цм, двострана, са монтажом   Техничка спецификација у прилогу ком 5

54
Путоказне табле, формата 120цм х 100цм, - самостојећа метална конструкција, део за 
штампу- испис формат 120цм х 100цм, двострана, са монтажом                                      
Техничка спецификација у прилогу

ком 5

55
Прозорски филм који смањује соларну топлоту, ултраљубичасту светлост која улази кроз 
прозор и која спречава губитк топлотеизнутра ка вани током хладних месеци, са 
постављањем- за потребе фабрике воде и осталих просторија ЈП Водовода Врање             Уз 
понуду приложити сертификате фолија. Обавезно дати гаранцију на квалитет и постављање

м2 100

56
Рол уп систем са штампом за промо наступе, формат 120цм х 200цм, штампа на филму (но 
лите) са сивом позадином 420г. Алуминијумска констукција, клип патент за качење графике 
са горње стране, минимална маса конструкције 5кг која повећава стабилност, дупло 
футрована торба са рукохватом

ком 2

Количине добара су дате оквирно за период од 12 месеци. Стварна
количина преузетих добара која се уговара у овој јавној набавци, може бити
мања или већа од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.

 Графички дизајн и припрему за штампање урачунати у цену. 

У К У П Н О:



У цену урачунати и евентуалне корекције фотографија и подешавања боја
за штампу.

Прилог: Техничка спецификација која треба да буде у прилогу

 Сви подаци за графичке елементе биће достављени заједно са текстом у електронском 
формату.
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