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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-337/2018 
Датум: 03.12.2018 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом оквирном споразуму, у отвореном поступку набавке 
добара - канцеларијског материјала, број 03/18 

 
 

 

Предмет набавке и назив и ознака из Општег речника набавке: 
Набавка добара - канцеларијског материјала.  
 
Партије за које су закључени oквирни споразуми су следеће:  
Партија 1. Оловке и фломастери, назив и ознака из Општег речника набавки: 
30192121 – хемијске оловке и 30192125 – маркери; 
Партија 2. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало, назив и ознака  из 
Општег речника набавки: 22815000 – свеске, 30192160 – коректори и 39292500 – 
лењири; 
Партија 3. Фасцикле и регистратори, назив и ознака из Општег речника набавки: 
30197210 – регистратори са механизмом за хартију и 22850000 – фасцикле и сродни 
производи; 
Партија 4. Бушачи, хефталице и муниција за хефт машине и спајалице, назив и 
ознака из Општег речника набавки: 30197330 - зумбалице, 30197320 – хефталице, 
30197100 – муниција за хефталице и 30197220 - спајалице за хартију; 
Партија 5. Селотејп траке и лепак, назив и ознака из Општег речника набавки: 
44424200 – лепљива трака и 24910000 – лепкови; 
Партија 6. Адинг и телефакс ролне, фолије и етикете, филмови за факс 
апарате, назив и ознака из Општег речника набавки: 30192340 – траке за телефакс и 
30192800 – самолепљиве етикете; 
Партија 7. Батерије, дигитрони, рачунске машине и налепнице, назив и ознака из 
Општег речника набавки: 31411000 – алкалне батерије и 30141000 – машине за 
рачунање; 
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Партија 9. Репро материјал за штампарију – хартија, назив и ознака из Општег 
речника набавки: 30197630 – хартија за штампање; 
Партија 11. Flip chart табле, табле за писање и пројекциона платна, назив и 
ознака из Општег речника набавки: 30195000 – табле и 38653400 – платна за 
пројекције; 
Партија 12. Коверте, назив и ознака из Општег речника набавки: 30199230 – 
коверте; 
Партија 13. Репро материјал за штампарију – боје и хемикалије, назив и ознака 
из Општег речника набавки: 22610000 - Штампарске боје. 
Партија 15. S7 коверте, назив и ознака из Општег речника набавки: 30199230 – 
коверте. 

 
Број добављача са којима су споразуми закључени: 
У предметном поступку јавне набавке оквирни споразум за сваку наведену партију је 
закључен са 1 добављачем. 

 
Датум закључења: 
28.11.2018 

 
Период важења: 
Најдуже 12 месеци од дана ступања на снагу, односно на краћи период од наведеног 
уколико вредност испоручених добара по оквирном споразуму достигне износ укупне 
вредности оквирног споразума. 

 
 
 

              Директор Сектора 
        за материјалне ресурсе 

                Милош Регељац 


