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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 
у поступку јавне набавке добара мале вредности 

- куповина новогодишњих и божићних поклона путем новчаних честитки - 
 редни број 26/2014 

 
 

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: 

Куповина добара – новогодишњих и божићних поклона путем новчаних 
честитки за децу запослених у Министарству правде старости до 15 година 
живота. Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије: Партија 1. 
новчане честитке за куповину играчака; Партија 2. новчане честитке за 
куповину спортске опреме и гардеробе. Назив и ознака из општег речника 
набавки: Партија 1. 37500000 – Игрице и играчке; предмети у забавним 
парковима; Партија 2. 37400000 – Спортска роба и опрема. 

4. Уговорена вредност: Партија 1. =124.666,67 динара без ПДВ; Партија 2. 
=440.000 динара без ПДВ. 

5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. Елементи 
критеријума: понуђена цена 60 пондера и број малопродајних објеката на 
територији Београда у којима се може искористити новчана честитка 40 
пондера. 

6. Број примљених понуда: Партија 1. три понуде; Партија 2. три понуде. 
7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема. 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17. новембар 2014. године. 
9. Датум закључења уговора: Партија 1. 27. новембар 2014. године; Партија 2. 

27. новембар 2014. године. 
10. Основни подаци о добављачу: Партија 1. Треф Лине д.о.о. Београд, ул. 

Добановачка бр. 56, са члановима групе понуђача: Maza Toy d.o.o. Beograd, 
ул. Рада Остојића бр. 6 и Стевком д.о.о. Београд, ул. Канарево брдо бр. 44; 
Партија 2. Ђак д.о.о. Београд, ул. Милана Решетара бр. 5. 

11. Период важења уговора: Пет дана од ступања на снагу. 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.  


