
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) 

 

Н а р у ч и л а ц 

 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПАРИЈУ ОБЛИКОВАНЕ У 

ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2 

ЈН ОП – ОС 11/2017 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца: 

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета: добра 

За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке): 

Предмет јавнe набавкe су добра – материјал за штампарију обликоване у више посебних 

истоврсних целина (партија) од 1-2, и то: 

Партија 1. Папир за штампарију 

Партија 2. Графички репроматеријал, офсет боје и материјал за графичку припрему и 

дораду, а према спецификацији која чини саставни део ове одлуке. 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 

22900000 –  разни штампани материјал, 

22610000 – штампарске боје, 

22500000 – штампарске плоче или ваљци или друге подлоге које се користе у штампарији, 

24953000 – средства за завршну обраду,   

24910000 – лепкови. 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: / 

Вредност оквирног споразума: 

Паритија 1. - 4.704.245,25 РСД без ПДВ, односно 5.645.094,30 РСД са ПДВ. 

Партија 2. - 2.030.729,35РСД без ПДВ, односно 2.434.475,22 РСД са ПДВ. 

Критеријум за доделу оквирног споразума:  

Критеријум за доделу оквирног споразума за Партију 1. и 2. предметне јавне набавке је 



најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 

Примљено је 5 (пет) понуда, и то по партијама: 

Партија 1. Папир за штампарију – 3 (три) понуде, 

Партија 2. Графички репроматеријал, офсет боје и материјал за графичку припрему и 

дораду – 2 (две) понуде. 

Паритија 1. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 6.164.163,86 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 4.704.245,25 динара без ПДВ. 

Партија 2. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 2.598.877,00динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 2.030.729,35 динара без ПДВ. 

Паритија 1. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 4.915.452,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 4.704.245,25 динара без ПДВ. 

Паритија 2. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 2.598.877,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 2.030.729,35 динара без ПДВ. 

Део или вредност оквирног споразума који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења Одлуке о додели оквирног споразума: 07.06.2017. године 

Датум закључења оквирног споразума: 28.06.2017. године 

Основни подаци о Добављачу: 

Партија 1. и Партија 2. 

Пословно име: STYLOS DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD 

Скраћено пословно 

име: 

STYLOS DOO NOVI SAD 

Правна форма: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

Адреса седишта: Футошки пут 67, 21000 Нови Сад 

Општина:  

Нови Сад 

Место: 

Нови Сад 

Улица: 

Футошки пут 

Број: 

67 

Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште: svetlana@stylos.rs 

Матични број: 08262390 

ПИБ: 100236231 

Назив банке и  

број рачуна: 

Војвођанска банка Нови Сад 

355-1013642-55 

Телефон: 021/4891600 



Овлашћено лице 

за потписивање оквирног споразума: 

Ирена Топић 

Особа/лице за контакт: Светлана Томић 

Контакт телефон: 021/4891660 
 

Период важења оквирног споразума: Оквирни споразум за Партију 1 и 2 се закључује 

на одређено време у трајању од 2 (две) године од дана закључења оквирног споразума. 

Околности које представљају основ за измену оквирног споразума: / 

Остале информације: / 

 


