
 

 

 
Број: 07/14/ОП 
Датум: 08.08.2014.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  
Набавка лекова и санитетског материјала за потребе Геронтолошког центра 

из Суботице за 2014. годину по партијама 
Редни број : 07/14/ОП 

 
Дана 09.07.2014. године  постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 
позив за подношење понуда и конкурсна документација у  отвореном поступку 
јавне набавке, за јавну набавку број 07/14/ОП, у којој Наручилац врши измену на 
следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 07/14/ОП мењају се следећа поглавља: 

  
-IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
(страна 63-67) 
 
-V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (страна 68-133) 
 
Промена конкурсне документације односи се на услове које понуђачи треба да 
испуне да би учествовали у поступку набавке. 
 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
 
                                                         II 
 
Рок за достављање понуда је 20.08.2014. године до 11,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 20.08.2014. године у 12,00 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 



IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА 
 

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објављивања позива за подношење понуде 
(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за промет лекова и 
медицинских средстава, односно да су хемикалије уписане у 
регистар хемикалија које води надлежни орган. 

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, 
мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
У погледу располагања потребним финансијским и пословним 
капацитетом 

1) да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2012 и 2011) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи 
били већи од расхода 

2) да је у претходне три године (2013, 2012 и 2011) рачунајући од 
дана објављивања позива за подношење понуда вршио 
испоруку добара која су предмет набавке. 



 
3) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања 

позива за подношење понуда није био у блокади, односно да му 
рачун није био блокиран 

 
4) да има одобрење надлежног органа за лекове и медицинска 

средства за стављање у промет ако је произвођач истих, а ако 
није произвођач тада одобрење за произвођача чије лекове 
односно медицинска средства понуђач нуди у својој понуди, као 
и сагласност наведеног произвођача коју произвођач лекова 
односно медицинских средстава даје понуђачу за наведена 
добра за стављање у промет истих, с тим да у сагласности мора 
бити наведно да се она даје ради учешћа понуђача на тендеру 
за Набавку лекова и санитетског материјала за потребе 
Геронтолошког центра из Суботице за 2014. годину.  
 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 
 

. 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 



којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

      5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5.Закона  - Доказ: За лекове и 
медицинска средства дозвола односно Решење Министарства 
надлежног за послове здравља којим се даје овлашћење за промет 
лекова и медицинских средстава.За хемикалије доказ да су исте уписане 
у регистар хемикалија који води Министарство енергетике, односно 
уколико су раније уведени које води Агенција за хемикалије. 

 
      6 )Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 



потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или 

извод из тог биланса стања, за претходне три обрачунске године 
(2011., 2012. и 2013. година).Достављени биланси морају бити у 
форми потврде о регистрацији од надлежне организације 
(АПР).Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске 
године (2011., 2012. и 2013. година) понуђач може доставити 
извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који садржи сажете билане 
стања и успеха за те три године (при том треба водити рачуна да 
БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора само за 
једну од три године, тако да поред тога треба доставити и мишљење 
овлашћеног ревизора за две остале године).Уколико понуђач у некој 
од три претходне године није био обвезник ревизије, тј. уколико је 
био разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није 
обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора.У противном, 
понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за 
сваку од претходне три године.Уколико је понуђач предузетник или 
физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих финансијских 
извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног 
финансијског капацитета може доставити биланс прихода и расхода, 
извод са рачуна или неки други одговарајући званични документ. 

2) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 
године (2013, 2012 и 2011) рачунајући од дана објављивања позива 
за подношење понуда којим доказује да је имао испоручена добра у 
наведеном временском периоду. 

3) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде 
рачуна 

4)  Решење Агенције за лекове и медицинска средства, односно 
фотокопија наведеног Решења за произвођача чије лекове односно 
медицинска средства понуђач нуди у својој понуди, као и сагласност 
наведеног произвођача коју произвођач лекова односно медицинских 
средстава даје понуђачу за наведена добра за стављање у промет 
истих. Уколико понуђач није произвођач лекова односно 
медицинских средстава дужан је да поднесе наручиоцу фотокопију 
наведеног Решења за произвођача чије лекове односно медицинска 
средства нуди у својој понуди, као и сагласност наведеног 
произвођача коју произвођач лекова односно медицинских средстава 
даје понуђачу за наведена добра, с тим да у сагласности мора бити 
наведно да се она даје ради учешћа понуђача на тендеру за Набавку 



лекова  и санитетског материјала за потребе Геронтолошког центра 
из Суботице за 2014. годину. Уколико понуђач нуди добра више 
произвођача дужан је да прибави Решење и сагласност за сваког од 
њих.У случају да понуђач не достави наведена документа, 
наручилац ће такву понуду одбити. 

 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 
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. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са Портала Управе 

за јавне набавке. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка лекова и 
санитетског материјала за потребе Геронтолошког центра из Суботице за 2014. 
годину по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 07/14/ОП-НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 09.07.2014. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и 
сат  за подношење понуда је 11.08.2014. године до 12,00 часова.Понуда која је приспела 
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременом ће се сматрати понуда која је 
приспела до 12,00 часова првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 



Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Потребно је да понуђач понуду за сваку посебну партију оквиру набавке одвоји у посебну 
коверту и да на коверти означи за коју се партију у оквиру набавке конкретна понуда 

односи, а у посебној коверти да достави општу документацију за учешће у поступку 
јавне набавке. 
 Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за учешће у 
поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце (потврде о 
извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку робе која је предмет 
набавке и то за сваку партију појединачно. 
 
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде. 
       
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- попуњен, 
потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде 
са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији ,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 



-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који наступа 
самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и оверава понуђач 
који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин како је то предвиђено 
конкурсном документацијом 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја 
Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка лекова и санитетског 
материјала за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину – по партијама 
у отвореном поступку јавне набавке број: 07/14/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка лекова и санитетског материјала 
за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину – по партијама у отвореном 
поступку јавне набавке број: 07/14/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка лекова и санитетског материјала 
за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину – по партијама у отвореном 
поступку јавне набавке број: 07/14/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка лекова и санитетског 
материјала за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину – по партијама 
у отвореном поступку јавне набавке број: 07/14/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  



Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 



 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Испорука добара  која су предмет набавке врши се у периоду од годину дана од дана 
закључења уговора. 
. 
Испорука добара која је предмет уговора врши се на адреси наручиоца наведеној у оквиру 
техничких спецификација и модела уговора. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
8.4.Захтев у погледу гаранције 

Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок 
трајања одређеног добра 
 
8.5. Понуђач је дужан да достави:  
 
 

Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Уколико понуђач за поједину робу нуди додатни рабат на цену коштања дужан је да 
понуђени рабат обрачуна у цену робе и да је у том облику искаже у обрасцу  понуде 



 (дакле то би значило да понуђач цену робе умањену за одређени рабат уписује у образац 
понуде). 
 
Због постојања одређених поремећаја на тржишту, продавцима роба и услуга дозволиће се 
корекција цене дате у понуди за одређену робу  и то на следећи начин: 
 
                            -Корекција цене производа за које цену одређује Влада Републике Србије 
вршиће се на основу акта Владе којим се утврђује цена за дати производ  (одлука о цени 
лекова), а на основу писаног затева продавца. 
 -Корекција цене осталих производа на који се угоовр односи вшиће се 
тако што ће се цена производа која је дата у понуди продавца кориговати процентом 
повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне 
цене производа (уколико продавац није произвођач производа) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене производа важеће на дан 
подношења понуде. 

 - У случају смањења произвођачке односно  набавне цене робе, 
продавац је дужан да без одлагања о томе обавести купца, те ће се на основу захтева 
продавца вршити кориговање цене (смањење цена) на исти начин као у претходном ставу. 
 -Продавац је дужан да робу која је требована (наручена) испоручи 
по цени која је важећа у време требовања робе, а нове цене се могу примењивати 
само на будуће испоруке, изузев производа чија се цена одређује одлуком Владе 
где се нова цена примењује од дана ступања на снагу одлуке Владе. 
 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у 
писаној форми захтев за промену цена, са списком производа за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник производа(потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли 
прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 
и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству  за 
рад, запошљавање  борачка и социјална питања. 
 
11. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  



2) учинио повреду конкуренције;  
 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року;  
 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;   

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;   

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.   

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа 
за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем електронске поште на e-mail 
slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на број 024 556 030 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 07/14/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs


14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
15. 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“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 1- METAMIZOL NATRIJUM AMP.5X 2,5GR/5 ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma rok isporuke-ponuđač koji je dao kraći  rok isporuke imaće prednost. 
 
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 2- PIRIDOKSIN AMP 50X50MG/2ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 



        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 3- DIAZEPAM AMP 10 X 10MG /2  ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 



        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 4- DEKSAMETAZON AMP. 25 X 4 MG/ 1 ML. 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 



        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 5- DIKLOFENAK NATRIJUM SUPOZITORIJA 10X50MG 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 



2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 
 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 6- DIKLOFENAK NATRIJUM AMP. 5 X 75 MG/3ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 



Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 7- DIKLOFENAK NATRIJUM TUBA 1%, 1X 40 GR. 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 



        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 8- DIGOXIN AMP.6 PO 0,25 MG /2ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 



        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 9- KETOPROFEN GEL  2.5% TUBA 1 X 50 GR. 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 



        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 10- GENTAMICIN AMP.10 X 80 MG / 2ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 



 UKUPNO 100 

 
 

 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 



PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 11- GENTAMICIN AMP. 10 X  120 MG/2 ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 



KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 12- GLUKOZA INF. 1 X 10% / 500 ML. 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 13- GLUKOZA INF. 1 X 5% / 500 ML. 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 14- HEPARIN  KREM 300I.J/G, TUBA 1X40G 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 



ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 15- HEPARIN KREM 500I.J/G, TUBA 1X40G 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 



        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 16- HEPARIN GEL 300I.J/G, TUBA 1X40G 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 



         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 17- HEPARIN GEL 500I.J/G, TUBA 1X40G 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 



         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 18- HEKSETIDIN RASTVOR 1MG/ML, 1X200ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 



         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 19- BENZILPENICILIN, BENZILPENICILIN-PROKAIN 
AMP. 50X 800000 I. J. / 1KOM. 

 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 



100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 20- OKTENIDIN, FENOKSIETANOL 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 



        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 21- METOKLOPRAMID 5MG/5ML ORALNI RASTVOR 100ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 



        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 22- METOKLOPRAMID AMP. 10 X 10 MG/2ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 



 
 

                 1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  



OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 
Partija 23- LIDOKAIN AMP 10 X 35MG /3,5  ML 

 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  



OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 
Partija 24- MELOXICAM 

 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 25- NATRIJUM HLORID, KALCIJUM HLORID, KALIJUM 
HLORID INF. 1 X 500 ML. 

 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 

 
 

        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 26- NATRIJUM HLORID INF. 1 X 0.9%/ 500 ML. 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 



        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 27- METAMIZOL NATRIJUM AMP 50X2.5G/5ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 

 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 



        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 28- HIDROKSIKOBALAMIN AMP 5 X/2500 MG / 2 ML. 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 
 
 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 



 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 29- BISAKODIL OBLOŽENA TABL. 30X5MG 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 



 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 30- BISAKODIL SUPOZITORIJA 6X10MG 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 



 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
   
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 31- POVIDON JOD MAST 10% TUBA 1 X 40 GR. 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 



100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 32- RANITIDIN AMP 5 X 50MG /5  ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 



        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 33- HLOROPIRAMIN AMP. 10 X 20 MG / 2 ML. 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 



        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 34- TRAMADOL AMP 5 X  100MG/ 1ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 



 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 35- TRAMADOL  AMP 5 X  50MG/ 1ML 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 



1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  



OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 
Partija 36- ASKORBINSKA KISELINA AMP 50X 500MG/5ML 

 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 



 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 37- EPINEFRIN(ADRENALIN)  AMP 50X1MG/1ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 38- AMINOPHYLINUM  AMP 50X250MG/10ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 



ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 39- FUROSEMID 20MG/2ML 5/1 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 



        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 40- LIDOKAIN(gel za katetere) 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 



         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 41- PARACETAMOL SIRUP 120MG/5ML  100ML 
 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 



 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 

 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 42- METILPREDNIZOLOL  20MG   15 X 1ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 



Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 43- METILPREDNIZOLOL  40MG   15 X 1ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 



100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 44- HALOPERIDOL AMP 10X50MG/ 1ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 



        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 45- OKSIGEN SPREJ 200ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    



 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 46- RIBLJE ULJE TUBA  1X25G 250MG/ 1ML 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 



1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 



Partija 47- HIDROKORTIZON  (OKSITETRACIKLIN) TUBA 1X20GR 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 48- HIDROKORTIZON  (OKSITETRACIKLIN) TUBA 1X5GR  

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
KRITERIJUMI I BODOVI ZA  

OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 
Partija 49- HLORAMFENIKOL MAST ZA OČI  1% TUBA 1X5GR  

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/13/OP 

Partija 50- LEKOVITI ČAJEVI  

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
       Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 51- Zavojni materijal 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 

 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 



        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 52- Sredstva za dezinfekciju ruku i medicinskih instrumenata 
 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
1. Cene se boduju po formuli: C=K x BB 

        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 



        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 53- Medicinske igle, špricevi i zaštitne rukavice 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 



         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
        
  
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 54- Materijal za medicinski otpad 
 
 

    

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

 
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 
ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 



Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

KRITERIJUMI I BODOVI ZA  
OCENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

PO SISTEMU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Za nabavku pod šifrom 07/14/OP 

Partija 55- Ostali sanitetski materijal 
 
 

R.BR. KRITERIJUM BODOVI 

1 Cena proizvoda 70 

2 Rok isporuke 30 

 UKUPNO 100 

    
 

1.Cene se boduju po formuli: C=K x BB 
        K- koeficijent povoljnosti cene, Kmax = 1,00 
        BB- broj bodova 
 
        Bodovanje ponuđene cene će se izvesti prema odnosu najpovoljnije cene i 
cene iz svake ponude. 
        Ponuda koja ima najnižu cenu dobija ocenu 100,odnosno najveći broj 
pondera za kriterijum cene.Ostale ponude dobijaju ocene tako što se najniža 



ponuđena cena podeli sa svakom pojedinačnom ponuđenom cenom i pomnoži sa 
100,odnosno bodove ako se najniža cena podeli sa svakom pojedinačnom cenom i 
pomnoži brojem bodova predviđenim za taj kriterijum. 
 
Bbc= 70 x najniža ponuđena cena 
           Cena pojedinačne ponude 
 
2.Rok isporuke bodovaće se na sledeći način: 

 
         0-1 dan            -   ocena    30 bodova 
         2-3 dana          -   ocena    15 bodova 
         4-7 dana          -   ocena    10 bodova 
         Preko 7 dana   -   ocena     5 bodova 
 
        Isporučena roba mora da zadovolji propisane uslove za kvalitet. 
        Ponuđač u svojoj ponudi mora da dostavi elemente za procenu gore 
navedenih kriterijuma. 
        Ponuđač je obavezan da po zahtevu Naručioca dostavi uzorke ponuđene 
robe. 
        U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim  brojem pondera 
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma cena – 
ponuđač koji je dao nižu cenu imaće prednost, a ukoliko i tada postoji dva ili više 
ponuđača koji imaju jednak broj poena izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu 
kriterijuma uslovi plaćanja-ponuđač koji je dao duži rok plaćanja imaće prednost. 
       
 
 
 

16. 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 исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.  
 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XI конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 



Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
slavica@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број 
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса 
износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен 
уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 
80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 
сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  



У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
 
 
 
 
 
 

 


