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Партија 1 Каталошки производи 

  

1. РОКОВНИК Б5  формата, датумиран – 80 КОМАДА 
- Роковник формата Б5, 17,5 x 24,5 cm,  са услугом брендирања - суви жиг (лого факултета); 

- Боја:  тегет, црвена; 

- Каталошка ознака: LONDON DIARY – 60.041.20 и 60.041.30. 

- Материјал за облагање корице: термо осетљива еко кожа; 

- Књижни блок је одштампан на крем офсетном  папиру граматуре 70г/м2  и датумиран по  принципу један 

радни дан једна страна; 

- Предњи део књижног блока треба да садржи део за уписивање личних података, трогодишњи календар, 

месечни планер, именик; 

2. ФЛЕШКА – 80 КОМАДА 
-УСБ флеш меморија, у дрвеном кућишту на отварање; 

-Капацитет меморије мин. 4 ГБ; 

-Брендирање у једној боји (лого Факултета и натпис Правни факултет у Нишу); 

- Брендирање ласер гравуром или другом погодном  техником која обезбеђује квалитетан и трајан  отисак; 

-Каталошка ознака: NODE – 37.505.71; 

3.  БИОРАЗГРАДИВА ХЕМИЈСКА ОЛОВКА – 100 КОМАДА 

-Биоразградива хемијска оловка, плаво мастило са услугом брендирања; 

-Боја: тегет, црвена; 

-Брендирање у једној боји(лого Факултета и натпис Правни факултет у Нишу); 

- Брендирање тампон штампом или другом погодном  техником која обезбеђује квалитетан и трајан  отисак; 

-Димензије: 14,0 цм , ∅∅∅∅ 0,8 цм; 

-Каталошка ознака: PAPIRUS – 10.109.20. и 10.109.30. 

 

4. ПЛАСТИЧНА ХЕМИЈСКА ОЛОВКА - 500 КОМАДА 
-Пластична хемијска оловка, плаво мастило са услугом брендирања; 

-Боја:тегет, црвена; 

-Брендирање у једној боји (лого Факултета и натпис Правни факултет у Нишу); 

- Брендирање тампон штампом или другом погодном  техником која обезбеђује квалитетан и трајан  отисак; 

-Димензије: 13,7 цм , ∅∅∅∅ 0,9 цм; 

-Каталошка ознака: TRIXI – 10.088.20. и 10.088.30. 

5. МЕТАЛНА ХЕМИЈСКА ОЛОВКА У МЕТАЛНОЈ  ПОКЛОН ТУБИ  –  100 

КОМАДА 
- Метална хемијска оловка, плаво мастило, са услугом брендирања; 

- Боја:црна, црвена; 

-Брендирање у једној боји (лого Факултета и натпис Правни факултет у Нишу); 

- Брендирање ласерском гравуром или другом погодном одговарајућом  техником;  

-Димензије: 14,9 цм , ∅∅∅∅ 2,3 цм; 

-Каталошка ознака: HARMONY – 14.123.10. и 14.123.30. 

 

6.  МЕТАЛНА ХЕМИЈСКА ОЛОВКА – 100 КОМАДА 
- Метална хемијска оловка, плаво мастило, са услугом брендирања; 

-Боја: тегет и црвена; 

- Брендирање  у једној боји (лого Факултета и натпис Правни факултет у Нишу); 

- Брендирање тампон штампом или другом погодном  техником која обезбеђује квалитетан и трајан  отисак; 

-Димензије: 13.6  цм , ∅∅∅∅ 0,8 цм; 

-Каталошка ознака: ALBERGO – 11.059.20. и 11.059.30. 



 

Партија 2 Штампани материјал 

  

1. СТОНИ КАЛЕНДАР – 120 КОМАДА 
- Формат 238*158 мм; 

- 6 листова (штампа 2/2)  и предлист (штампа 4/0),  кунздрук глос 130 гр; 

- Постоље за календар хромо картон 350 гр, без штампе, димензија 390*238 мм; 

- Повез - метална спирала; 

- Дизајн и припрему  врши понуђач на основу смерница и у договору са наручиоцем;    

2. РЕКЛАМНИ БЛОК – 300 КОМАДА 
-формат 142х100 мм; 

-број листова 50; 

-папир 80 гр без штампе; 

- повез метална спирала; 

-корица кунздрук пластифицирана 300 гр., предња 1/0 и задња 1/0. 

3. РЕКЛАМНА КОЦКА – 150 КОМАДА 
- Димензија коцке 100*100 мм; 

-  Офсет 80 гр; 

-  Штампа 1/0; 

- Лајмовано по 250 листова; 

4. РЕКЛАМНА КЕСА – 200 КОМАДА 
- Склопљена кеса 240*375 мм са услугом брендирања; 

- Хрбат 9 цм; 

- Израда од кундзрука мин. 200 гр; 

- Штампа 4/0; 

- Дизајн и припрему врши понуђач у догову са наручиоцем; 

5. РЕКЛАМНА ФАСЦИКЛА - 150 КОМАДА 

-Фасцикла са услугом брендирања; 

-Израђена из једног дела са клапнама; 

-Димензија склопљене фасцикле 23*33 цм; 

-Колор са мат пластификацијом; 

-Кунздрук 350 гр. 

6. РЕКЛАМНА  СВЕСКА  -  150  КОМАДА 
- Формат Б5; 

- Папир офсет 80 гр, 60 листова (штампа 1/1); 

- Корица тврда у плавој боји, штампа 1/0: 

- Повез метална спирала; 

- Припрему врши понуђач у договору са наручиоцем; 

 

 

 Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави заједно са 

обрасцем понуде. 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 


