
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 

 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Одржавање фотокопир апарата (50313200 – 

Услуге одржавања фотокопирних уређаја) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не 

може бити већа од 666.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

јединична цена без ПДВ-а “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 25. марта 2016. године примљене су понуде од два  понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU «MASTER TEAM» d.o.o. Нови Београд и 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE 

«MALEX-CITY COPY SERVICE» d.o.o. Београд је највиша понуђена укупна 

јединична цена и износи 296.726,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

356.071,20 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «MOB - S 

MIŠA CANON» d.o.o., Београд је најнижа понуђена укупна јединична цена и 

износи 167.152,00 динара без пореза на додату вредност, односно 200.582,40 динара 

са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU «MASTER TEAM» d.o.o. Нови Београд и 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE 

«MALEX-CITY COPY SERVICE» d.o.o. Београд је највиша прихватљива са 

понуђеном укупном јединичном ценом у  износу од 296.726,00 динара без пореза 



  

на додату вредност, односно 356.071,20 динара са порезом на додату вредност, а 

понуда понуђача «MOB - S MIŠA CANON» d.o.o., Београд је најнижа прихватљива 

са понуђеном укупном јединичном ценом у износу од 167.152,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 200.582,40 динара са порезом на додату вредност. 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема подизвођача. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 15. априла 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 04. маја  2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MOB - S MIŠA CANON» d.o.o., Београд, ул. Браће Јерковић бр. 233, матични број 

17531875, ПИБ 103173767, број рачуна 285-2321000000015-67 код „Sberbank 

Srbija“, телефон 011/7850-423, које заступа директор Оливера Севић. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да услуге које су предмет јавне набавке врши редовно, 

минимум једном у три месеца или чешће у зависности од потреба наручиоца, у 

периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

 


