
Питања: 
1. КОЈА ЈЕ СТАМПА У ПИТАЊУ ЗА КЊИЗНИ БЛОК НАВЕДЕНИХ 

МОНОГРАФИЈА 
(да ли је у питању 1/1 или 4/4) (За ДЕXИН, Драган Јанковић) 
 

2.  Наиме, у спецификацији која је саставни део конкурсне документације, имамо 
извесних нејасноћа. Естетско-технике карактеристике монографије нису 
комплетне.  Интересује нас која је врста папира за  књижни блок и корице, као и 
штампа за књижни блок и корице за сваку монографију. (ЈП „ Службени гласник“, 
Б е о г р а д) 
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Монографија 1.1. 

1. Дали је обим 530+4стр корице или 526+4стр корице? 
2. Дата је грамажа папира (70гр) за књижни блок али не и врста папира 

(офсетна,кунсдтрук)? 
3. Није дефинисано у којој боји се штампа књижни блок. 
4. Корице-грамажа и врста папира? 

 
Монографија 1.2. 

5. Дали је обим 260+4стр корице? 
6. Дата је грамажа папира (80гр) за књижни блок али не и врста  (офсетна,кунсдтрук)? 
7. Није дефинисано у којој боји се штампа књижни блок и корица. 
8. Корице-грамажа и врста папира? 
9. Пластификација 1/0 или 1/1? 

 
 
Монографија 1.3. 

10. Дали је обим 192+4стр корице? 
11. Дата је грамажа папира (90гр) за књижни блок али не и врста  (офсетна,кунсдтрук)? 
12. Није дефинисано у којој боји се штампа књижни блок и корица. 

 
 
Монографија 1.4. 

13. Дали је обим 160+4стр корице? 
14. Дата је грамажа папира (80гр) за књижни блок али не и врста  (офсетна,кунсдтрук)? 
15. Није дефинисано у којој боји се штампа књижни блок и корица. 
16. Корице-грамажа и врста папира? 
17. Пластификација 1/0 или 1/1? 

 
 
Одговори:  
Монографија 1.1. 

1. Обим је 528+4стр корице  



2. Папир за књижни блок 70 гр офсет (по могућности жут) 
3. Књижни блок се штампа у црној боји 1/1 
4. Корице-грамажа и врста папира – Тврд повез, форзец 140гр 4/0 три боје 

 
Монографија 1.2. 

1. Обим је 260+4стр корице 
2. Папир за књижни блок 80 гр офсет 
3. Књижни блок се штампа у црној боји 1/1 
4. Корице  броширане 350 гр кунсдрук 4/0 
5. Пластификација 1/0  

 
 
Монографија 1.3. 

1. Обим је  192+4стр корице 
2. Папир за књижни блок 90 гр офсет 
3. Књижни блок се штампа у црној боји 1/1 
4. Корице  броширане 350 гр кунсдрук 4/0 
5. Пластификација 1/0 , топли повез биндер 

 
 
Монографија 1.4. 

1. Обим  је 160+4стр корице 
2. Папир за књижни блок 80 гр офсет 
3. Књижни блок се штампа у црној боји 1/1, од чега 2 стране у колору и стране црно-

беле фотографије 
4. Корице  броширане 350 гр кунсдрук 4/0 
5. Пластификација 1/0  

 
 
 


