
 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ 

ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 

 
 

Назив предмета јавне набавке услуге: „Услугe односа с јавношћу”, Главна ЦПВ ознака: 

98000000 – Остале јавне, друштвене и личне услуге. 

Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Ручно рангирање 
 

Наручилац бира најповољнију понуду применом критеријума „економски најповољнија 

понуда” у складу са Законом о јавним набавкама, тако што их рангира на основу пондера 

одређених за елементе критеријума. 

Елементи критеријума „економски најповољније понуде”, су: 

 

1. Цена: 

 

„Услуге односа са јавношћу”       

О - 01/2021 

 

1. Цена за понуђену услугу на месечном нивоу је  ______________________     РСД  (без ПДВ-а) 

 

                                                                                        _____________________      РСД  (са ПДВ-ом) 

2. Укупна цена за понуђену услугу  за                        

период од 10 месеци                                                _____________________      РСД (без ПДВ-а) 

 

                                                                                         _____________________      РСД  (са ПДВ-ом) 

 

 

Број пондера за елемент критеријума цена добија се применом формуле (максимум 50 

пондера):    

Најнижа понуђена цена х 50 

Понуђена цена 

 

       2. Да је понуђач произвео најмање 10 садржаја за пласирање ка медијима (АТЛ, 

саопштења,интервјуи, ПР текстови, садржај за друштвене мреже и/или дигитални 

маркетинг):  
- произвео 10 и више садржаја ..................................................................   број пондера - 20 

- произвео мање од 10 садржаја................................................................    број пондера - 10 

 

Понуђач као доказ доставља изјаву, потврду или други документ, на основу којег се 

са сигурношћу може утврдити да је самостално произвео најмање 10 садржаја за 

пласирање ка медијима (АТЛ, саопштења,интервјуи, пр текстови, садржај за друштвене 

мреже и/или дигитални маркетинг).  

 

       3. Да је понуђач реализовао најмање 3 пројекта екстерних комуникација, обуке и 

мотивације запослених: 

-        реализовао три и више пројеката екстерне  

      комуникације, обуке и мотивације запослених   ...............................   број пондера -10 

-         реализовао мање од три пројекта екстерне  



Страна  2 од 2 

 

      комуникације, обуке и мотивације запослених   ...............................   број пондера -5 

 

Понуђач као доказ доставља потврде или изјаве издате од стране једне или више 

релевантних организација или други  документ  на основу којег се са сигурношћу може 

утврдити да је реализовао најмање 3 пројекта екстерних комуникација, обуке и 

мотивације запослених. 

 

4. Да је понуђач реализовао најмање 3 пројекта унапређења екстерне 

комуникације у јавном сектору: 
- реализовао три и више пројеката унапређења  

  екстерне комуникације у јавном сектору................................................ број пондера  - 20 

- реализовао мање од три пројекта унапређења  

  екстерне комуникације у јавном сектору................................................  број пондера - 10 

 

Понуђач као доказ доставља потврде или изјаве издате од стране једне или више 

релевантних организација или други  документ  на основу којег се са сигурношћу може 

утврдити да је реализовао најмање 3 пројекта унапређења екстерне комуникације у 

јавном сектору. 

 

Сабирањем пондера могуће је добити највише 100 пондера.  

 

Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиву понуду формира се сабирањем пондера 

освојених на основу елемената критеријума од 1-4.  

 

 

НАПОМЕНА: За сваки од елемената критеријума могуће је остварити пондере само по 

једном основу. 

 

 

Елементи критеријума, односно начин на основу којег ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера – 

резервни критеријум 

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера наручилац ће применити први 

резервни критеријум и изабрати понуду понуђача који има већи број пондера на елементима 

критеријума под редним бројем  2 и 4. 

Уколико ни према резервном критеријуму није могуће донети одлуку о додели уговора, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су по 

резервном критеријуму оствариле једнаку предност. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор.  

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о 

извлачењу путем жреба. 

 
 
 


