
ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА 

 

  Обавештавамо вас да је Управа за заједничке послове републичких органа, као тело 

за централизоване набавке спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 11/2021 

чији је предмет набавка канцеларијског материјала обликован у 17 Партија и закључила између 

осталог следеће оквирне споразуме: 

 

 1. Оквирни споразум о набавци канцеларијског материјала посебне намене и 

материјала за штампарију и књиговезницу - Партија 2 број 404-02-834/2021-01 од 26.05.2021. 

године, на период од две године,  

 2. Оквирни споразум о набавци коверти - Партија 3 број 404-02-831/2021-01 од 

25.05.2021. године, на период од две године,  

  3. Оквирни споразум о набавци фасцикли - Партија 4  број 404-02-863/2021-01 од 

02.06.2021. године, на период од две године, 

 4. Оквирни споразум о набавци образаца - Партија 9 број 404-02-908/2021-01 од 

04.06.2021. године, на период од две године, 

 5. Оквирни споразум о набавци табулира и адинг ролни - Партија 11 број 404-02-

892/2021-01 од 04.06.2021. године, на период од две године, 

 6. Оквирни споразум о набавци хефт машине, кламерице, спајалице, лепак, селотејп 

- Партија 13 број 404-02-912/2021-01 од 03.06.2021. године, на период од две године. 

  7. Оквирни споразум о набавци боја за штамбиље и франкир машине, прибор за 

повезивање и печаћење - Партија 14 број 404-02-884/2021-01 од 01.06.2021. године, на период од 

две године. 

 8. Оквирни споразум о набавци осталог канцеларијског материјала - Партија 15 број 

404-02-841/2021-01 од 26.05.2021. године, на период од две године. 

 

  Ступањем на снагу нових Оквирних споразума престаје важност следећих Оквирних 

споразума који су закључени у 2019. години, на период од две године: 

  1. Оквирни споразум о набавци канцеларијског папира посебне намене - Партија 3, 

број 404-02-1316/2019-01 од 28.06.2019. године,  

  2. Оквирни споразум о набавци коверти - Партија 4 - број 404-02-896/2019-01 од 

21.05.2019. године, 

  3. Оквирни споразум о набавци фасцикли - Партија 5 број 404-02-899/2019-01 од 

17.05.2019. године 

  4. Оквирни споразум о набавци образаца - Партија 10, број 404-02-904/2019-01 од 

15.05.2019. године 

  5. Оквирни споразум о набавци табулира и адинг ролни - Партија 12, број 404-02-

915/2019-01 од 23.05.2019. године 

  6. Оквирни споразум о набавци хефт машине, кламерице, спајалице, лепак, селотејп 

- Партија 15, број 404-02-912/2019-01 од 14.05.2019. године 

  7. Оквирни споразум о набавци боје за штамбиље и франкир машине, прибор за 

повезивање и печаћење - Партија 16, број 404-02-1317/2019-01 од 28.06.2019. године и  

  8. Оквирни споразум о набавци осталог канцеларијског материјала - Партија 17, 

број 404-02-911/2019-01 од 14.05.2019. године. 

 

    Нови Оквирни споразуми са пратећом документацијом прослеђени су појединачним 

корисницима оквирних споразума,  путем email.   


