
 

 
 
Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 
 
Покрајински секретаријат за образовање,  
управу и националне заједнице 
 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад 
Т: +381 21  487 42 13;  487 45 55  F: +381 21  557 074; 456 986   
Ounz@vojvodinа.gov.rs  

 БРОЈ:  128-404-182/2013 
 

ДАТУМ:  24.10.2013. гпдине 

На пснпву члана 36. став 7, члана 57. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 128-404-182/2013 пд 
21.10.2013.гпдине (Ред.бр. ЈН ППБОП 9/2013), 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

пбјављује 

ПБАВЕШТЕОЕ П ППКРЕТАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ШТАМПАОЕ „СЛУЖБЕНПГ 
ЛИСТА АПВ“  У ПРЕГПВАРАЧКПМ ППСТУПКУ БЕЗ ПБЈАВЉИВАОА ППЗИВА  

ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

ЈН ППБПП 9/2013 

1. назив, адреса и интернет страница наручипца: 

- Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и 
наципналне заједнице 
Булевар Михајла Пупина бр.16, Нпви Сад, 
- Интернет страница Наручипца:  www.puma.vojvodina.gov.rs. 
 

2. врста наручипца: 

             - прган државне управе 

3. за дпбра и услуге, ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника 
набавке: 

- Предмет јавне набавке бр. ЈН ППБОП 9/2013  је услуга штампаоа „Службенпг листа 
АПВ“ у прегпварачкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива 

- назив и пзнака из ппштег речника набавке: 22211100-службене нпвине 

а према спецификацији кпја чини саставни деп Кпнкурсне дпкументације. 
 

4. пснпв за примену прегпварачкпг ппступка и ппдатке кпји пправдавају оегпву 
примену: 

             Члан 36. став 1. тачка 3. Закпна п јавним набавкама а ради испуоаваоа пбавеза 

прпписаних ппкрајинским прпписима, неппхпднп је да се пбезбеде услпви за спрпвпђеое 



ппступка пп хитнпсти, какп би се пбезбеђена дпдатна средства мпгла трпшити за штампаое 

„Службенпг листа АПВ“ дп краја пве гпдине. 

5. назив и адресу лица кпјима ће наручилац ппслати ппзив за ппднпшеое ппнуда. 

- „Дневник – нпвине и часпписи“ д.п.п, Нпви Сад, Булевар пслпбпђеоа 81.  

- д.п.п „MAGYAR SZÓ“ КФТ, Нпви Сад, Впјвпде Мишића бр.1.  

 

 

                                                                                                            ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                        Mgr. Deli Andor, s.k. 
                                                                                                         (мр Андпр Дели) 

 

 

 

 

 


