
 

 
 

 
Број / Number: I-404-14-3/59-2019 Датум / Date: 02.октобар.2019.године 

 

На основу члана 55. став1. тачка 8.,члана 56 члана 115.. став 2. тачка 5. и члана 116. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама 
„Службени гласник РС“бр. 14/2015“) и измене и допуне објављен Правилникa о допуни Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Службеном гласнику РС“ број 41/2019) а након спроведеног поступка мале 
вредности-услуга, предмет набавке су Услуге штампање књига-по партијама  од 1  до 7,   Партија 1-
Штампа књиге Др Ласло Сеги, ''Студенти са данашње територије Војводине на мађарским 
универзитетима у периоду 1700–1850.'', ред.број ЈН МВ 1.2.11/2019  и закљученог Уговора број I-404-
14-7/52-2019 о јавној набавци сходно члану 113. („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и 
допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015) Закона о јавним  набавкама.  
 
 

Архив Војводине, 21000 Нови Сад, Жарка Васиљевића 2а 
 

о б ј а в љ у ј е 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

за набавку услуге- Услуге штампање књига-по партијама  од 1  до 7  ,    
Партија 1-Штампа књиге Др Ласло Сеги, ''Студенти са данашње територије  

Војводине на мађарским универзитетима у периоду 1700–1850.''   
        Врста поступка: јавна набавка  услуга– мала вредност. 
 

        Уговор о јавној набавци мала вредност, по јавном позиву број: I-404-14-7/7-2019 од 
17.септембар.2019.година, објављеном Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет 
адреси Наручиоца www.arhivvojvodine.org.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 17.септембар.2019.година, 
закључен је са понуђачем: ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, БЕОГРАД, ЈОВАНА РИСТИЋА 1 кога 
заступа   директор  др.Јелена Триван,  понуда број I-404-14-7/10-2019 од 
25.септебар.2019.године, са понуђеном ценом =198.000,00 без пдв-а. односно =217.800,00 са 
пдв-ом 

 
Обавештење доставити ради објављивања Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на 

интернет адреси Наручиоца www.arhivvojvodine.org.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ у року од 5 дана од дана 
закључивања уговора. 
 

 

  

                                                                                                          Председник комисије 
 

                                                                                                    __________________ 
                                                                                  Вељко Новаковић 

Доставити:                                                                                             
1. Портал јавних набавки 
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