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 Исправка конкурсне документације се односи на Критеријум за доделу уговора на страни 14 и 15. 
Мења се ставка услови плаћања, тако да уместо: 
 

 

1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА максимално 20 бодова 

 Понуђачу са најповољнијим условима плаћања, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера 

(понуђачу се оставља могућност да сам дефинише услове плаћања која нуди. 
Дужину плаћања понуђач исказује у данима.) 
 
 

 За плаћање oд 60 - 75 дана.............................................0 пондера 

 За плаћање oд 76 – 90 дана............................................10 пондера 

 За плаћање од 91 и више дана........................................20 пондера 

 
Мења се и гласи: 
 

1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА максимално 20 бодова 

 Понуђачу са најповољнијим условима плаћања, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера 

(понуђачу се оставља могућност да сам дефинише услове плаћања која нуди. 
Дужину плаћања понуђач исказује у данима.) 
 
 

 За плаћање oд 60 - 70 дана.............................................0 пондера 

 За плаћање oд 71 – 80 дана............................................10 пондера 

 За плаћање од 81 – 90 дана............................................20 пондера 



 

 

 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то:  

 Завршни рачун за 2015.годину за  понуђаче који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
 

 
 
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 
понуда“, а критеријум за доделу бодова (пондера) су: 
 
Цена---------------------------------------60 бодова (пондера) 
 
Услови плаћања---------------------20 бодова (пондера) 
 
Рок испоруке -------------------------20 бодова (пондера) 
 
  

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА максимално 60 бодова 

 Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број  

Бодова-----------------------------------------------------------------------------60 пондера 
 
Број бодова рачуна се по формули: 
Најнижа понуђена укупна вредност партије x 60  
Укупна вредност партије вреднованог понуђача 
 
 

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА максимално 20 бодова 

 Понуђачу са најповољнијим условима плаћања, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера 

(понуђачу се оставља могућност да сам дефинише услове плаћања која нуди. 
Дужину плаћања понуђач исказује у данима.) 



 

 

 
 

 За плаћање oд 60 - 70 дана.............................................0 пондера 

 За плаћање oд 71 – 80 дана............................................10 пондера 

 За плаћање од 81 – 90 дана............................................20 пондера 

 

3. РОК ИСПОРУКЕ максимално  20 бодова 

 Понуђачу са најкраћим роком испоруке, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера 

 

 Испорука од момента наруџбине до 24 сата...........................20 пондера 

 Од 25 часова до 48 часова ...................................................15 пондера 

  

 Од 49 часова до 72 часа........................................................10 пондера 
 

 Од 73 часа до истека крајњег рока од 120 часова..................0 пондера 

 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, 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 исти број бодова (пондера), као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је добио већи број партија. Уколико ни након примене горе наведеног 
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу чија понуда је прва запримљена код наручиоца.  
 
НАПОМЕНА 
Наручилац задржава право да сходно узорцима које добије од стране понуђача за тражене 
партије,  донесе одлуку о додели уговора, мимо Критеријума за избор најповољније понуде 
(Комисија за јавне набавке на челу са стручним лицем, ће утврдити који су узорци  одговарајућег 
квалитета).  
 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2)  Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 

6) Образац изјаве понуђача о техничком капацитету (Образац 6) 

7) Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла (Образац 7) 

8) Образац референтне листе за 2016.годину. (Образац 8) 

 
 


