
 

    На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

11000 Београд, Бирчанинова 6 

 

 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке број О/15-2019 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs   
2. Врста наручиоца: Орган државне управе 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Услуге 

превођења. Назив и ознака из општег речника набавке:  79530000-8 – Услуге 

превођења текста, 79540000-1 – Услуге усменог превођења. 

4. Процењена вредност: 6.700.000,00 динара.  

5. Уговорена вредност: 6.700.000,00 динара без ПДВ. 

6. Број примљених понуда: 3 (словима: три)                                            

7. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: 
     - највиша: цена симултаног превођења по сату у износу од 1,00 динара без 

ПДВ, цена консекутивног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, 

цена превођења текста по страници 850,00 динара без ПДВ, цена превода Web 

странице на енглески језик-месечно 1,00 динар без ПДВ, процентуално повећање 

цене у случају хитног превода 0%; 

     - најнижа: цена симултаног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, 

цена консекутивног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, цена 

превођења текста по страници 497,00 динара без ПДВ, цена превода Web странице 

на енглески језик-месечно 1,00 динар без ПДВ, процентуално повећање цене у 

случају хитног превода 0%. 

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
     - највиша: цена симултаног превођења по сату у износу од 1,00 динара без 

ПДВ, цена консекутивног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, 

цена превођења текста по страници 850,00 динара без ПДВ, цена превода Web 

странице на енглески језик-месечно 1,00 динар без ПДВ, процентуално повећање 

цене у случају хитног превода 0%; 

     - најнижа: цена симултаног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, 

цена консекутивног превођења по сату у износу од 1,00 динара без ПДВ, цена 

превођења текста по страници 795,00 динара без ПДВ, цена превода Web странице 

на енглески језик-месечно 1,00 динар без ПДВ, процентуално повећање цене у 

случају хитног превода 0%. 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач 

наступа самостално 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 3. јул 2019. године. 

http://www.mduls.gov.s/


11. Датум закључења уговора:  16. јул 2019. године  
12. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: „Akademija 

Oxford-Agent“ d.o.o., Јагодина, Кнегиње Милице 21, локал 8, ПИБ 107224269, 

матични број 20758546, понуда број III-223/2019 од 20. јуна 2019. године. 

13. Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора 
ила: Милицаић                                                                             


