
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основни суд у Смедереву 
IV Су. бр.22-40 /2018-8 
13.12.2018. године 
С М Е Д Е Р Е В О 
 
 Председник Основног суда у Смедереву Драган Роган, по пријему записника IVСу.бр. 22-
40/18-8  од 12.12.2018. године, Комисије  за набавку канцеларијског материјала за потребе  Основног 
суда у Смедереву, доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 

   Да се закључи  уговор   са „Делтаграф“  ДОО за производњу спољну и унутрашњу 
трговина, ул. Београдски пут бр. 29  из  Смедерева, склопи уговор за куповину  следећег 
канцеларијског материјала са ПДВ:   

 
јественик 1ком.износ од 168,00 ,  доставнице- 1 ком. 7,20  динара,  омот списа бели -

хромокартон 500 гр.  по цени од 66,00 динара,  омот списа зелени-хромокартон 500 гр. по 
цени од  69,60 динара,  омот списа жути-хромокартон 500 гр. по цени 69, 60 динара,  позив за 
главни претрес-45(80 гр.)  по цени од 7,32 динара, позив за главну расправу 45(80 гр.) 7,32 
динара,  факс ролне-210*30  по цени  од 60,00 динара, фломастери 05 -1 ком по цени 6,00 
динара,  маркери 1 ком  по цени 198,00 динара, хефталице-стона са ручком  по цени 132,00  
динара, управи затвора дозвола за посете-А4 (80 гр.)  9,60  динара,   фасцикле ПВЦ са 
механизмом по цени од 66,00,  фасцикле картонске -350 гр.  66,00 динара, регистратор А4 
222,00 динара,  коверат плави-самолепљиви- по цени 3,60 динара,  коверат розе-
самолепљиви- 5,76 динара, коверат жути -самолепљиви-9,36  динара, папир за фотокопирање 
1 рис-500 ком  - 516,00  динара, папир високи каро  ком.  1/250 по цени од 300,00 динара, 
адинг ролне -1 ком.по цени од 24,00  динара,  свеска А4 тврди повез -1/100 по цени од 182,40 
динара, свеска А5 тврди повез-1/100- 97,2о динара,  кламарице по цени 45,60 динара, 
спајалице 43,20 динара,  лепак у стику 30 грама по цени 18,24  динара,  селотејп 50х66 
провидни по цени 9,60 динара,  селотејп 50х66 мат 105,60 динара,  хемијске оловке по цени 
43,20  динара,  графитне оловке по цени од 38,40 динара, гумице  26,40 динара,  лепак у 
дозни по цени од 117,84 динара, уложак за регистратор провидни по цени од 121,84 динара,  
канап за пакете  36,00 динара,  боја за печате по цени 93,60 динара,  маказе 14,40 динара,  
резачи по цени од 13,20 динара, мина за хемијску оловку 34,20  динара, сечена хартија 2,40  
динара,  налог за уплату 54,00  динара,  свеска А4 меки повез 57,60 динара,  свеска А5 меки 
повез  36,00  динара, коверат бели -1ком самолепљиви- 7,20  динара, налог за коришћење 
путничког возила у службене сврхе -1 окм. 216,00 динара, налог за службено путовање -1 ком 
-цена 9,60  динара, РИС А-1-- 78,00 динара , плави омот 500- 66,00  динара , фасцикле 
картонске по цени од 66,00, коректор по цени од 57,60 , овлаживач по цени од 98,40 

 
 Наведени уговори  склапају се на временски период од   14.12.2018.године до 
14.12.2019.године. 
 
 

                                                    ПРЕДСЕДНИК   ОСНОВНОГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ 
                                                                                               ДРАГАН РОГАН 


