
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа  
и других докумената на српски језик и са српског језика - 

редни број 8/2014 
 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, ул. 
Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs  

2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Услуге 

усменог и писменог превођења, редактуре и лектуре прописа и других 
докумената на српски језик и са српског језика; 79530000 – Услуге 
превођења текста. 

4. Уговорена вредност: 7.000.000 динара без ПДВ. 
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: економски 

најповољнија понуда; најнижа понуђена цена за писмено превођење (70 
пондера) и најнижа понуђена цена за консекутивно превођење, симултано 
превођење, редактуру и лектуру (30 пондера). 

6. Број примљених понуда: 4 (четири). 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 46.100 и 14.300 динара без ПДВ. 
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 16.180 и 

14.300 динара без ПДВ. 
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: понуђач 

није наступио са подизвођачем. 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 7. април 2014. године. 
11. Датум закључења уговора: 6. мај 2014. године. 
12. Основни подаци о добављачу: Носилац понуде је EuroContract d.o.o., са 

седиштем у Београду, ул. Гундулићев венац бр. 48; чланови групе понуђача 
су Agencija za prevodilačke usluge 3V Vesna Kostić PR Beograd, са седиштем 
у Београду, ул. Војводе Миленка бр. 38, Prevodilac Nela Trošt-Maciev PR 
Beograd, са седиштем у Београду, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 
121/13 и Весна Маринковић, са пребивалиштем у Београду, ул. Радована 
Драговића бр. 12, ЈМБГ 0803961715194. 

13. Период важења уговора: 12 месеци. 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.  


