
На основу члана 55. став 1. тачка 6) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 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 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,  ОБЛИКОВАНУ У 

ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2,  

ЈНОП-ОС 32/2020 

 

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 јавне набавке су добра – канцеларијски материјал, обликован по партијама од 1 до 2 

и то: 

- Партија 1 – канцеларијски материјал  

(ознака и назив из ОРН: 30192000 – канцеларијски материјал),  

- Партија 2 – тонери  

- (ознака и назив из ОРН: 30125100 – патроне са тонером). 

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:  / 

Број добављача са којима је споразум закључен: 

Партија 1: Оквирни споразум је закључен са једним добављачем. 

Пословно име: SAGITTARIUS DOO SUBOTICA 

Седиште: Суботица, Рудић улица бр.2 

Матични број: 08715840 

ПИБ: 100960325 

Законски заступник: Зоран Куљић 

 

Партија 2: Оквирни споразум је закључен са једним добављачем. 

Пословно име: DELFI COMMERCE DOO BEOGRAD 

Седиште: Нови Београд, Сурчински пут 130а 

Матични број: 06755887 

ПИБ: 100134507 

Законски заступник: Драган Сретеновић 
 



Датум закључења оквирног споразума и период важења оквирног споразума:   

Партија 1: 07.09.2020. године, на период од две године, односно до утрошка укупно 

уговорене вредности 

Партија 2: 02.09.2020. године, на период од две године, односно до утрошка укупно 

уговорене вредности 

 

Остале информације: / 

 


