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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015  у даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2017, 

именована решењем број  01-169/1 од 01.02.2017. објављује:  

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 1/2017 -  ГОРИВО ЗА МОТОРНА 

ВОЗИЛА  
  

  

У делу конкурсне документације – поглавље IV - Критеријуми за доделу уговора, 

мењају се тачке 1) и 2) и сада гласе: 

 

1) Врста критеријума за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“. 

 

Опис и вредносно изражавање критеријума: 

 

Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената 

критеријума и пондера одређених за те критеријуме: 

 

Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  
Максималан  

број пондера 

1. УКУПНА ЦЕНА 50 

2. БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА 50 

 УКУПНО 100 

 

 

I   УКУПНА ЦЕНА: МАКСИМАЛНО 50 ПОНДЕРА 

 

Табела са пондерима (бодовима) 

Р.б. Опис Пондери 

1. Најнижа понуђена укупна цена  50 

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава  се по формули: 

 

Најнижа понуђена укупна цена  х  максималан број пондера (50) 

Укупна цена из понуде која се рангира 
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II  БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА:  МАКСИМАЛНО 50 ПОНДЕРА  

 

Овај елемент критеријума је подељен на два поткритеријума, и то: А. Број продајних места за 

НСТЈ Србија - север и Б. Број продајних места за НСТЈ Србија - југ.  

 

НСТЈ Србија - север и НСТЈ Србија - југ су територијалне јединице по номенклатури 

статистичких територијалних јединица (НСТЈ 1 (NUTS 1) јединице), које су прописане Уредбом о 

номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“ бр. 109/2009 и 

46/2010).  

 

НСТЈ Србија – север обухвата Београдски регион и Регион Војводине.  

 

НСТЈ Србија – југ обухвата Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне 

Србије и Регион Косово и Метохија.  

 

А. Број продајних места за НСТЈ Србија – север   

 

Табела са пондерима (бодовима) 
Р.б. Опис Пондери 

1. Највећи понуђени број продајних места за НСТЈ Србија – север  25 

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава  се по формули: 

 

Број продајних места из понуде која се рангира  х  максималан број пондера (25) 

Највећи понуђени број продајних места  

 

Б. Број продајних места за НСТЈ Србија – југ   

 

Табела са пондерима (бодовима) 
Р.б. Опис Пондери 

1. Највећи понуђени број продајних места за НСТЈ Србија – југ  25 

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава  се по формули: 

 

Број продајних места из понуде која се рангира  х  максималан број пондера (25) 

Највећи понуђени број продајних места 

 

Уз понуду је потребно доставити списак бензинских станица са локацијама на којима 

се налазе, који је оверен и потписан од стране понуђача и то одвојено за 

поткритеријуме А (НСТЈ Србија – север) и Б (НСТЈ Србија – југ).   

 

 

2) Врста критеријума за доделу уговора када постоје понуде са једнаким бројем 

пондера  

    

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који поседује већи број продајних места - бензинских 

станица за НСТЈ Србија – север.  
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У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера и истим бројем 

продајних места - бензинских станица за НСТЈ Србија – север, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који поседује већи број продајних места - бензинских станица за 

НСТЈ Србија – југ.  

 

 


