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На основу члана 55. став 1. тачка 10), члана 57. ст. 1. и 2. и члана 109. став 4. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15; у 
даљем тексту: ЗЈН) 
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ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
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oбјављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке број 36/17, за набавку услуге одржавања 

фотокопир и мултифункционалних уређаја, за Партију 1. Одржавање фотокопир и 
мултифункционалних уређаја марке ''Konica - Minolta'', ''Xerox'' и ''Toshiba'' и 

осталих (заменских уређаја) 
 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 36/17, за набавку 
услуге одржавања фотокопир и мултифункционалних уређаја, обустављен је 
поступак за Партију 1. Одржавање фотокопир и мултифункционалних уређаја 
марке ''Konica - Minolta'', ''Xerox'' и ''Toshiba'' и осталих (заменских уређаја). 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 50313200 – Услуге одржавања 
фотокопирних уређаја. 
 
Укупна процењена вредност за Партију 1. Одржавање фотокопир и 
мултифункционалних уређаја марке ''Konica - Minolta'', ''Xerox'' и ''Toshiba'' и 
осталих (заменских уређаја), износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
За Партију 1. Одржавање фотокопир и мултифункционалних уређаја марке ''Konica 
- Minolta'', ''Xerox'' и ''Toshiba'' и осталих (заменских уређаја), пристигле су 2 
благовремене понуде и то од: групе понуђача ''BIRO PRINT SISTEMI'' д.о.о., ул. 
Велисава Вуловића бр. 3, 11000 Београд и ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. 
Кнегиње Зорке бр. 25-27, 11000 Београд и  групе понуђача ''БИРОТЕХНИКА'' д.о.о., 
ул. Новосадска бр. 1, 35000 Јагодина и ''MALEX CITY COPY SERVICE'' д.о.о., ул. 
Милије Ковачевића 10, 11000 Београд. 

Разлог за обуставу поступка за предметну партију су, сходно члану 109. став 2) 
ЗЈН, објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време 
покретања отвореног поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча. 
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За наведену партију поступак јавне набавке који је обустављен, ће поново бити 
спроводен у најкраћем могућем року. 
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