
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Адреса наручиоца Београд, Кнеза Милоша 20 

Интернет страница 

наручиоца 

www.mfin.gov.rs 

Врста наручиоца Орган државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке 

Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета Услуге 

Опис предмета набавке и 

Назив и ознака из 

општег речника набавки 

Услуге превођења, ЈН МВ 1/2019 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

-Услуге превођења текста - 79530000-8 и - Услуге усменог 

превођења - 79540000-1 

Уговорена вредност 3.548.472,50 динара без припадајућег износа пореза 

Критеријум, елементи 

критеријума за доделу 

уговора 

Критеријум: Економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума: 

1. Цена за језике енглески, француски, италијански, 

немачки, руски, словеначки и македонски (стандардни 

језици) 

-Усмено превођење и превођење текста: 80 (30+50) 

пондера 

1.1. Усмено превођење (симултано, обезбеђивање опреме и 

консекутивно): 30 пондера 

1.1.a Цена симултаног превођења - по сату, за рад два 

преводиоца 

1.1.б Цена обезбеђивања опреме за симултано превођење 

за до 20 учесника (за рад на два језика), са техничком 

подршком - по дану 

1.1.ц Цена консекутивног превођења - по сату 

1.2. Превођења текста за обрачунску страну од 1500 

карактера без размака – цена по страници - текст намењен 

за објављивање: 50 пондера 

2. Број језика са којих се и на које се врши превођење 

(остали - не рачунајући стандардне језике): 20 пондера. 

Број примљених понуда Три 

Најнижа и највиша 

понуђена цена код 

прихватљивих понуда 

 Укупно усмено превођење (1.1.а + 1.1.б + 1.1.ц) - 3,00 

динара - Превођења текста за обрачунску страну од 1500 

карактера, без размака – цена по страници - текст намењен 

за објављивање - 370,00 динара; 

 Укупно усмено превођење (1.1.а + 1.1.б + 1.1.ц) - 3,00 

динара - Превођења текста за обрачунску страну од 1500 

карактера, без размака – цена по страници - текст намењен 

за објављивање - 418,50 динара 

Датум доношења одлуке 

о додели уговора 

18. фебруар 2019. године 



Датум закључења 

уговора 

26. фебруар 2019. године 

Основни подаци о 

добављачу 

NS PRO GROUP DOO, из Новог Сада, ул. Железничка бр. 

4, матични бр.  08833362, ПИБ: 103679278 

Период важења уговора Уговор важи од 26. фебруара 2019. године до 26. фебруара 

2020. године, алтернативно до утрошка средстава 

 

 


