
Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке 

 

 

 

Наручилац: _____________ 

Седиште: ________________ 

Број: ___________________ 

Датум: _________________ 

 

На основу члана 54. ст. 12. тач. 4) и члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем 

наручиоца бр. ______________, од _______________ године, саставља: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

Врста поступка: _____________________ 

Редни број: _________________________ 

 

1) Предмет јавне набавке: _________________________________________ (опис и 

ознака из речника) 

2) Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а, укупно и посебно за сваку партију: 

____________________________________ 

3) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

_______________________________________________________________________ 

(навести редни број набавке; предмет набавке; износ планираних средстава за 

набавку; податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање; 

процењену вредност, на годишњем нивоу и укупно; врсту поступка набавке; оквирни 

датум покретања поступка; оквирни датум закључења уговора; оквирни датум 

извршења уговора; разлоге и оправданост набавке; начин на који је наручилац утврдио 

процењену вредност набавке). 

4) Одступања од плана набавки са образложењем: 

__________________________________________ (навести и образложити евентуална 

одступања). 

5) Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности или 

преговарачког поступка без објављивања јавног позива, ако се спроводе: 

________________________________________. 

6) Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: 

________________________________________________________________ (навести 

назив наручиоца/пословно име, адресу, интернет страницу). 

7) У поступку јавне набавке учествовало је _____ (навести број) понуђача. 

8) Основни подаци о понуђачима: 

Р. 

бр. 

Назив и седиште 

понуђача/ шифра 

понуђача 

Назив и седиште 

понуђача из групе 

понуђача 

Назив и седиште 

подизвођача 



1.    

2.    

3.    

9) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Понуда понуђача _______________, са седиштем у _______________, ул. 

_______________ бр. _____, одбијена је из разлога 

________________________________________________________________ (навести 

разлоге за одбијање понуде: на пример, понуђач није доказао да испуњава обавезне или 

додатне услове за учешће; понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног...). 

Понуђена цена износи _____ динара. 

(Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложити начин на 

који је утврђена та цена). 

10) Мишљење Комисије за јавну набавку о поднетој само једној понуди: 

___________________________________________________________________________

_____ (Уколико је у поступку поднета само једна понуда, навести мишљење Комисије 

за јавну набавку о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера 

које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку). 

11) Мишљење Комисије за јавну набавку о свим неодговарајућим или неприхватљивим 

понудама: 

___________________________________________________________________________  

(Уколико су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве, навести мишљење Комисије 

за јавну набавку о разлозима који су узроковали подношење таквих понуда и опис 

начина на који је одређена процењена вредност). 

12) Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена / Критеријум за доделу уговора 

је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума и број пондера који носе, 

како следи: 

Р. бр. Елемент критеријума Број пондера 

1. на пример, понуђена цена  

2.  на пример, гарантни период  

13) Начин примене методологије за доделу пондера 

1. Број пондера =  

најнижа понуђена цена  

цена понуде која се рангира   

  

2. Број пондера =  

гарантни период понуде која се рангира    

најдужи гарантни период    



14) Ранг-листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена 

1.   

2.   

3.   

 

Ранг-листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Елементи критеријума 

Понуђена цена Гарантни период Број пондера 

Назив понуђача 

     

        

15) Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача 

____________________, са седиштем у _______________, ул. _______________ бр. 

_____, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 

16) Подизвођач: 

Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача 

________________________, са седиштем у _______________, ул. _______________ бр. 

_____. Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити: 

____________________________________________________________________ 

(навести на пример, уградња, испорука дела опреме, навести таксативно које опреме). 

17) Потписи чланова Комисије за јавну набавку: 

_______________________________________________. 

 

 

У _______________ дана _______________ године   

  

  


