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Мења се конкурсна документација у следећем:


Страна 15 – ставка 1б, уместо 4 матурска рада са брошираним повезом,
треба да стоји 3 матурска рада са брошираним повезом,
 Страна 15 – брише се ставка 1в,
 Страна 15 – додаје се у оквиру ставке 3 још један ред који гласи: „Повез,
шивено концем, 500 тврд повез + мат пластика + УВ“, иза реда који гласи: „Повез,
шивено концем, 500 прим. броширане корице-биндер“,
 Страна 15 – испод реда који гласи „ УКУПНО- Годишњи извештај на ЦД-у
(оквирна количина 1350 комада)“, брише се редни број 8 и у колони 2 текст се мења и
гласи: „ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА - цена по примерку“,
 Страна 15 – испод реда који гласи: „Дигитализација-сканирање 6000 страна
архивираних извештаја, Израда ПДФ-а за штампу 1200 стр, и израда ДВД-а са свих 6000
страна“, текст се мења и гласи: „
Формат: 160x228, 1200 стр у два тома + корице, први том 600 стр,
други том 600 стр. табаци 1/1, и 4/4, пресвлака 4/0
Повез, шивено концем или лајмован КБ, тврд повез + мат пластика + УВ,
на корици џеп за ДВД
Табак: 90г кунз, пресвлака 150г, лепенка 2мм, форзец 170г
 Страна 16 – бришу се ставке 8б, 8в, и додаје ред који гласи:
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ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
цена за тираж од 500 примерака
 Страна 16 – испод реда који гласи: „ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ ГОДИШЊЕГ
ИЗВЕШТАЈА цена за тираж од 500 примерака“, брише се редни број 9, и у колони 2 текст
се мења и гласи: „МОНОГРАФИЈА ГИМНАЗИЈЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ- цена по
једном примерку „
 Страна 16 – испод реда који гласи: „Идејно решење, припрема за штампу и израда
ПДФ фајлова за штампу за 224 страна, текст се мења и гласи:
Формат: 240X285, 224 стр у + корице, табак 4/4 + вододисперзивни лак,
Омот 5/0
Повез: ТВРД повез пуно платно + златотисак + омот,

шивени табаци, капитал, врпца
Табаци: 90г кунз Омот: 150г кунздрук + мат пластика + УВ,
форзец 170г КВМК,
 Страна 16 – бришу се ставке 9б,9в, и додаје ред који гласи:
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МОНОГРАФИЈА ГИМНАЗИЈЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ- цена за тираж
од 500 комада
 Страна 17 – испод реда који гласи: „МОНОГРАФИЈА ГИМНАЗИЈЕ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ- цена за тираж од 500 комада“, брише се редни број 10, и у колони 2
текст се мења и гласи: „ВОДИЧ ГИМНАЗИЈЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ– цена по
једном примерку“,
 Страна 17 – испод реда који гласи: „Идејно решење, припрема за штампу и израда
ПДФ фајлова за штампу за 128 страна“, текст се мења и гласи: „Табак: 90г кунз, корице:
350г кунздрук + мат пластика + УВ“ ,
 Страна 17 – бришу се ставке 10б, 10в, и додаје ред који гласи:
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ВОДИЧ ГИМНАЗИЈЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ– цена за тираж од 500
комада
 Страна 17, уместо текста који гласи:
Збир свих наведених цена под: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 8в,9а, 9б, и 10а, 10б, 10в без ПДВ-а
Збир свих наведених цена под: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 8в,9а, 9б, и 10а, 10б, 10в са ПДВ-ом

Мења се текст у редовима и он треба да гласи:
Збир свих наведених цена под: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 и 10 без ПДВ-а
Збир свих наведених цена под: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 и 10 са ПДВ-а

