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Београд, 04.11.2015. године 

 

 

Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Поводом поступка јавне набавке услуга – штампање публикација Економског 

факултета, ЈН 12/2015,  примљено је питање потенцијалног понуђача следеће 

садржине:  

 

Одговор: 

Предметном конкурсном документацијом предвиђено је да ће се понуде оцењивати 

применом критеријума економски најповољније понуде, те применом следећих 

елемената критеријума: „цена“ (90 пондера), „листа реферецни“ (10 пондера). 

Чланом 85. став 2. ЗЈН прописани су различити елементи критеријума економски 

најповољније понуде, зависно од предмета јавне набавке, као што су: 

1. понуђена цена; 

2. попуст на цене из ценовника наручиоца; 



 

3. рок испоруке или извршења услуге или радова у оквиру минимално 

прихватљивог рока који не угрожава квалитет као и максимално прихватљивог 

рока; 

4. текући трошкови; 

5. трошковна економичност; 

6. квалитет; 

7. техничке и технолошке предности; 

8. еколошке предности и заштита животне средине; 

9. енергетска ефикасност; 

10. пост-продајно сервисирање и техничка помоћ; 

11. гарантни период и врста гаранције; 

12. обавезе у погледу резервних делова; 

13. пост- гаранцијско одржавање; 

14. број и квалитет ангажованих кадрова; 

15. функционалне карактеристике  

16. социјални критеријуми 

17. трошкови животног циклуса и др. 

Поред критеријума најниже понуђене цене, други критеријум за оцену понуда је 

економски најповољнија понуда који се састоји од више елемената, те су могући 

елементи наведени као пример у члану 85. став 2. ЗЈН, али свакако нису коначан 

списак будући да је на крају тог списка јасно наведено да су могући и други 

елементи („.....и др.“). Дакле, одређивањем референтне листе понуђача као 

елемента критеријума, нисмо прекршили одредбу члана 85. ЗЈН, будући да ће 

бодовање референтне листе учинити да потенцијалне понуде у том делу буду 

међусобно различите, што је од битног утицаја на конкурентност понуда, поред 

чињенице да то што иста није уврштена у примере елемената критеријума, не 

значи да не представља могући елемент критеријума. 

У конкретном случају (конкурсном документацијом је предвиђено да ће се одлука 

о додели уговора донети применом критеријума економски најповољније понуде – 

2 елемента критеријума), као економски најповољнија понуда биће изабрана 

понуда која у коначном збиру, након извршеног оцењивања и рангирања за оба 

елемента критеријума, има највећи број пондера, дакле, понуда која у коначном 

збиру има највећи број пондера. 

У предметној конкурсној документацији једном од елемента критеријума „листа 

референци“ одредили смо релативни значај од 10 пондера. Дакле, понуде се 

оцењују применом оба елемента критеријума, те евентуални недостатак потврда 

односно референтних листи за које би добили максималних 10 пондера, понуђачи 

могу надокнадити кроз други елемент критеријума. 

 



 

Имајући у виду наведено сматрамо да одређивањем елемената критеријума „листа 

рефернци“ нисмо поступили у супротности са чланом 85. Закона о јавним 

набавкама. Такође, сходно предмету јавне набавке прописали смо елемент 

критеријума који на најбољи начин осликава озбиљност пословања понуђача и 

пружа нам гаранцију у вези са извршењем предметне јавне набавке. 

 

 

Комисија за јавну набавку услуга штампања публикација  

Економског факултета, број ЈН 12/2015 

 

 

 


