
 

 

На основу члана 63. став 1, 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) о изменама и допунама конкурсне документације, ОШ „Проф. Брана 

Пауновић“ доноси следеће измене и допуне: 

 

 

 

                КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“.  

 

Елементи  критеријума за вредновање понуда за  Партију 1, Партију 2 и Партију 3. 

 

 1) понуђена цена – 40 пондера; 

 2) референтна листа – 25 пондера 

 3) број гратиса – 15 пондера 

 4) превоз – 20 пондера 

_______________________________ 

 УКУПНО: 100 пондера 

 

 1. Цена (CP) 

 Максималан износ пондера које понуђач може добити по основу критеријума 

"цена"  износи 40 пондера. Максималан износ пондера  добија понуђач који понуди 

најнижу јединичну  цену. Остали понуђачи рангирају се по формули: 

 

 BP =40x (CPmin/CPx) где су: 

  

 BP – број добијених пондера 

 CPmin – најнижа понуђена цена и 

CPх –понуда за коју се рачунају пондери. 

  

 2. Референтна листа (RL) 

 Максималан износ пондера  које понуђач може добити по основу критеријума 

 "референтна листа" износи 25 пондера. 

 Разрада  пондерисања  по критеријуму референтне листе: 

 Број различитих предшколских установа, основних и средњих школа са којима су 

 остварени  уговори за протекле три школске године  почев од , 2013/14 и 

2014/15. И 2015/2016год. (екурзије и настава  у природи) и то: JEДНА ШКОЛА – 

ЈЕДАН УГОВОР. 

 



 Понуђач који достави копију уговора за: 

 65 и више  школа:  добија 25 пондера 

 Од 30 до 64 школа: добија 16 пондера 

 Од 0 до 29 школа: добија 8 пондера 

  

 3. Број гратиса за ученике 

 Максималан износ  пондера који понуђач може добити по основу овог 

критеријума је  15 пондера. Максималан износ  пондера добија понуђач који понуди 

највећи број  гратиса на 40 плативих. Остали понуђачи рангирају се на основу  формула: 

 Прва формула: 

 G=40 /PbrG на 40 плативих, где су: 

 

 PbrG  – понуђени број гратиса на 40 плативих 

 G – коефицијент који се израчунава за сваког понуђача по основу понуђеног  броја 

 гратис места   
Друга формула: 

 BPG=Gmin/GP x 15 где су: 

 

 BPG – број добијених пондера 

 Gmin – најмања вредност коефицијената који се израчунава за сваког понуђача из прве 

формуле 

 GP- понуда за коју се рачунају пондери 

 
 4. Превоз 

 Максималан износ пондера који понуђач може да добије по основу критеријума 

 "превоз" износи 20 пондера.  

 Разрада пондерисања по критеријуму "Превоз": 

 аутобуси до 8 година старости - 20 пондера 

 аутобуси од 8 до 10 година старости - 9 пондера 

 аутобуси преко 10 година старости – 4 пондера 

  

 Напомена: 

 Да би се понуда бодовала по основу критеријума "превоз" понуђач треба да 

достави  очитану саобраћајну дозволу на основу које се може утврдити старост 

аутобуса и онолики број читача саобраћајних дозвола за број аутобуса који са бројем 

седишта може задовољити критеријум максималног броја ученика за сваку партију за 

коју подноси понуду. Старост аутобуса цени се у тренутку отварања понуда. 
  

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за предметну набавку.  

Уколико су понуђене исте најниже цене, као најповољнија понуда биће изабрана понуда 

оног понуђача који је први поднео понуду Наручиоцу.  



 

 

Термини поласка за све три партије су следећи: 

 

1. Партија – прва половина маја 
 

2. Партија – друга половина маја 

 

3. Партија – крај маја-почетак јуна 

   

 

 

 

Понуде ће се сматрати благовременим уколико су примљене од стране 

Наручиоца до 19.11.2017.године до 10 часова. 

 
 


