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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке број 16/19 - II, за набавку добара - тонера за 

мултифункционалне и фотокопир уређаје 
 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 16/19 – II, за набавку 
добара - тонера за мултифункционалне и фотокопир уређаје, обустављен је 
поступак за партију 2. Оригинални (OEM) тонери за Canon и Kyocera фотокопире и 
за партију 3. Оригинални (OEM) тонери за Xerox фотокопире, за које нису 
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 30125120 – Тонер за фотокопир 
апарате. 
 
Назив и процењена вредност обустављених партија:  
Партија 2. Оригинални (OEM) тонери за Canon и Kyocera фотокопире, процењена 
вредност износи 662.880,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 3. Оригинални (OEM) тонери за Xerox фотокопире, процењена вредност 
износи 629.625,00 динара без ПДВ-а.  
 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 4.586.505,00 динара без ПДВ-а, 
док укупна процењена вредност партија за које је поступак обустављен, износи 
1.292.505,00 динара без ПДВ-а. 
 
Број примљених понуда и основни подаци о понуђачима: 

За партију 2. Оригинални (OEM) тонери за Canon и Kyocera фотокопире, пристигла 
је 1 благовремена понуда од понуђача: „MALEX – CITY COPY SERVICE“ д.о.о., ул. 
Мије Ковачевића бр. 10, 11060 Београд. 
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За партију 3. Оригинални (OEM) тонери за Xerox фотокопире, није достављена 
ниједна понуда. 
 
Разлог за обуставу поступка је тај што нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. ЗЈН сходно члану 109. став 1) ЗЈН, односно, за партију бр. 3. није 
достављена ниједна понуда. 
 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак ће поново бити спроведен у текућој години. 
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