
                      
            Република Србијa 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

           Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

      Број: 404-00-66-18/2018-001-008 

             05.04.2018. године 

                Поп Лукина 7-9 

                  Б е о г р а д 

 

 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: услуге одржавања и поправке фотокопир апарата и телефакс апарата, ОП 

број 5/2018, по партијама, и то: 

- партијa број 3– одржавања и поправке фотокопир апаратa и телефакс апарата CANON;  

Назив и ознака из општег речника набавке: поправка периферних рачунарских уређаја – 

50323200 и услуге поправке и одржавања телефакс уређаја – 50314000; 

- партијa број 4 – одржавања и поправке телефакс апаратa PANASONIC; 

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге поправке и одржавања телефакс уређаја – 

50314000; 

Уговорена вредност: за партију број 3 износи 604.000,00 динара, без ПДВ-а; за партија број 4 

износи 348.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда; 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда;  

Највиша и најнижа понуђена цена: за партију 3 - Укупна цена одржавања - поправке по 

позиву по уређају износи 18.500,00 динара, без ПДВ-а: за партију 4 - Укупна цена одржавања 

- поправке по позиву по уређају износи 35.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава 

уговор са подизвођачем; 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2018. године; 

Датум закључења уговора: 02.04.2018. године; 

Основни подаци о Извршиоцу:  

- за партију 3 - MALEХ CIТY COPY SERVICES d.o.o, Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 10, 

матични број 07534736, ПИБ 100206156; 

- за партију број 4 - MALEХ CIТY COPY SERVICES d.o.o, Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 

10, матични број 07534736, ПИБ 100206156; 

Период важења уговора: уговори су закључени на перид од 2 (две) године и примењује се од 

09.04.2018. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 

http://www.trezor.gov.rs/

