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СПЕЦИФИКАЦИЈА  КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Р.б. Назив добра Напомена Ј.м. Количина  

Ј. цена 
без                   

пдв-а 
Укупна цена без 

пдв-а 

1 

Израда омота списа са белим рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације у 3 боје и бројем ИСО 
стандарда  

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

2 

Израда омота списа са жутим рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације  у 3 боје и бројем 
ИСО стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

3 

Израда омота списа са црвеним рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације у 3 боје и бројем ИСО 
стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

4 

Израда омота списа са испрекиданим црвеним 
рубом, са уштампавањем грба општине у 
једној боји и ознакама сертификације  у 3 боје 
и бројем ИСО стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 1500   

5 

Израда записника о грађевинско-
инспекцијском прегледу, НЦР 1+1 45 сетова, 
90 листова, са перфорацијом и нумерацијом и 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
бројем ИСО стандарда (СГ ВИ П 01-26) 

према 
узорку 

наручиоца блок 50   

6 

Израда Прекршајног налога за Комуналну 
инспекцију НЦР 1+2 25 сетова, 100 листова, са 
перфорацијом и нумерацијом и уштампавањем 
грба општине у једној боји и бројем ИСО 
стандарда  

према 
узорку 

наручиоца блок      200   

7 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
дебљине 1,5мм, са бигованим клапнама и 
везивањем помоћу кепер траке ширине 1 цм, 
дим. 33цмx23,50цмx16цм  

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

8 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
дебљине 1,5мм, са бигованим клапнама и 
везивањем помоћу кепер траке ширине 1 цм, 
дим. 33цмx23,50цмx12цм  

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

9 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена натрон хартијом, дебљине 2,0 мм, 
са поклопцем и ојачањима на спојевима од 
књиговезачког платна 2,5 цм, 34-35цмx 25-
26цмx15-16цм,спојена нитнама 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

10 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена натрон хартијом, дебљине 2,0 мм, 
са поклопцем и ојачањима на спојевима од 
књиговезачког платна ширине 2,5 цм, 35-
36цмx26-27цмx30цм,спојена нитнама 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   
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11 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 40х30х30 цм, поклопац 
40х30х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

12 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 40х33х30 цм, поклопац 
43х33х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

13 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 45х35х30 цм, поклопац 
45х35х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

14. 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 47х37х30 цм, поклопац 
43х37х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

15 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 49х39х30 цм, поклопац 
49х39х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

16 Уписник за оверу потписа, преписа и рукописа 

према 
узорку 

наручиоца ком 200   

17 

Коричење службених листова стандардног 
формата   књига 120   

18 Коричење интерне доставне књиге  

према 
узорку 

наручиоца ком 80   


