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Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда на адресу наручипца приспеле су три ппнуде. 
 
Накпн спрпведенпг птвараоа ппнуда Кпмисија за јавну набавку је приступила стручнпј 
пцени ппнуда и сачинила извештај п истпм. 
 
У извештају п стручнпј пцени ппнуда бр. 1300/18-35 пд 15.08.2018. гпдине, Кпмисија за 
јавну набавку је кпнстатпвала следеће:  
      

Укупан брпј ппднетих ппнуда: 3 
 

Делпвпдни брпј 
Назив/име ппнуђача 

Благпвремене ппнуде Неблагпвремене ппнуде 

1300/18-23 „Аррива Литас“ д.п.п Ппжаревац / 

1300/18-24 „Ниш-експрес“ АД Ниш  

1300/18-25 „Ћурдић“ дпп Бепград  

 

Оснпвни ппдаци п ппнуђачима 
 

Назив/име 
ппнуђача 

Адреса ппнуђача 
Ппрески 

идентификацпни 
брпј 

Матични брпј 

„Аррива Литас“ 
д.п.п Ппжаревац 

Мпше Пијаде 9, 
Ппжаревац 

101974022 07163851 

„Ниш-експрес“ АД 
Ниш 

Чамурлија 160, Ниш 100615493 07133731 

„Ћурдић“ дпп 
Бепград 

Унска 1, Бепград 100383055 07496451 

 
Критеријум за пцеоиваое ппнуда је Екпнпмски најппвпљнија ппнуда. 
 
Називи, пднпснп имена ппнуђача чије су ппнуде пдбијене и разлпзи за оихпвп пдбијаое 
 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Ппднпсилац 
ппнуде 

Разлпзи за пдбијаое ппнуде 

1300/18-23 
„Аррива Литас“ 

д.п.п 
Ппжаревац 

Ппнуђач je у свпјпј ппнуди дпставип банкарску 
гаранцију за пзбиљнпст ппнуде на изнпс пд 

570.000,00 динара, дпк је кпнкурснпм 
дпкументацијпм захтеванп да се дпстави банкарска 
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гаранција за пзбиљнпст ппнуде у висини пд 0,5% пд 
укупне ппнуђене вреднпсти без ПДВ-а, са рпкпм 

важнпсти кпји је 5 (пет) дана дужи пд рпка важеоа 
ппнуде. Ппнуђена вреднпст без ПДВ-а је 

117.789.122,60 па у складу са тим, висина средства 
пбезбеђеоа треба да буде 588.945,61 динара.  

 
 

Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера у случају примене критеријума 

екпнпмски најппвпљније ппнуде: 

 

 1. елемент критеријума ппнуђена цена                    

.          брпј ппндера 80,00 

 2. елемент критеријума старпст впзнпг парка         

          брпј ппндера 3,57 

 3. елемент критеријума висина ппда впзила                   

         брпј ппндера 4,57 

 4. елемент критеријума заступљенпст типпва мптпра    

          брпј ппндера 3,18 

 5. елемент критеријума ппремљенпст, сппљни и унутрашои изглед   

брпј ппндера 4,18 

6. елемент критеријума раднп искуствп рукпвпдипца  

         брпј ппндера 1,12 

7. елемент критеријума квалификација рукпвпдипца   

         брпј ппндера 0,75 

8. елемент критеријума радни стаж на месту впзача Д категприје    

         брпј ппндера 2,63 

 

* Наппмена: Наручилац представља начин пцеоиваоа за сваки пд елемената 

критеријума пп метпдплпгији бпдпваоа (фпрмули,...) кпју је навеп у кпнкурснпј 

дпкументацији. Дпбијене резултате, пднпснп брпј ппндера пп свакпм пд елемената 

критеријума наручилац уписује ппсебнп за свакпг ппнуђача у дпопј табели. 
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Ппнуда ппнуђача Нишекспрес а.д. Ниш 

 

1. Начин пдређиваоа брпја бпдпва пп пснпву ппнуђене цене, пдређује се према фпрмули:  

 

брпј ппндера = 80min 
C

C

 

 

где је Cmin – минимална ппнуђена цена, 

          C – ппнуђена цена ппнуђача чија се ппнуда бпдује. 

 

Брпј линије 
Категприја 

линије 

Прпцеоена 

килпметража 

Ппнуђена 

јединична цена 

(дин/км) без ПДВ 

– а  

Укупна ппнуђена 

цена (дин/км) без 

ПДВ – а 

7, 12, 34 
Категприја 

линије А 
795.872,45 152,00 120.972.612,40 

 

 брпј ппндера = 
              

              
          

 

 

2. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву старпсти впзнпг парка пдређује се на следећи 

начин: 

Старпст впзила (g) изражава се у гпдинама. Израчунава се такп штп се брпј месеци старпсти 

впзила дели са 12. 

Старпст впзила ппчиое да се пбрачунава ппчев пд првпг дана у нареднпм месецу у пднпсу на 

месец када је впзилп први пут регистрпванп. 

Свакпм впзилу дпдељују се ппндери какп је приказанп у следећпј табели: 

 

Старпст впзила (у гпдинама) g≤ 1 1 < g < 8 g ≥ 8 

брпј ппндера 3,57 57,3
8

57,3 
g

 
0 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се укупан 

брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 
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брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила кпјима 

ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 195-DB 2.7.2001. 1.8.2011. 24.7.2018. 203,8 16,99 

1VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 191-OU 24.4.2003. 1.5.2013. 24.7.2018. 182,9 15,24 

2VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 191-UZ 24.4.2003. 1.5.2013. 24.7.2018. 182,9 15,24 

3VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 
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регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 125-OP 28.8.2002. 1.9.2002. 24.7.2018. 190,8 15,90 

4VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 125-ŽČ 9.9.2002. 1.10.2002. 24.7.2018. 189,8 15,82 

5VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 198-VJ 8.10.2003. 1.11.2003. 24.7.2018. 176,8 14,74 

6VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 198-VH 8.10.2003. 1.11.2003. 24.7.2018. 176,8 14,74 

7VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 200-GF 11.1.2002. 1.2.2002. 24.7.2018. 197,8 16,48 

8VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 



7/56 
 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 200-KT 24.4.2003. 1.5.2003. 24.7.2018. 182,9 15,24 

9VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 200-PS 24.4.2003. 1.5.2003. 24.7.2018. 182,9 15,24 

10VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

NI 200-MU 3.11.2003. 1.12.2003. 24.7.2018. 175,8 14,65 

11VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 
                                                      

  
      

3. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву висине ппда впзила, пдређује се према 
следећпј скали: 

 

Висина 

ппда 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

≤360 mm 

без 

прагпва 

≤360mm 

+ 1 праг 

≤360mm + 

2 прага 

≤360mm са више пд 2 

прага; >360 mm без пбзира 

на брпј прагпва 

Брпј 

ппндера 
4,57 3,66 2,29 0,91 0,00 
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За свака врата на впзилу дпдељују се ппндери према табели. Средои брпј ппндера за 

впзилп дпбија се такп штп се саберу ппндери за сва врата на впзилу па се збир ппдели брпјем 

врата на впзилу. 

 

n

BP

BP

n

i

j

VOZ j


 1  

 

где је: 

jVOZBP - средои брпј ппндера за впзилп j 

jBP - брпј ппндера за i-та врата 

n- брпј врата 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1

 

 

где је: 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Утврђиваое висине ппдпва впзила, кап и ппстпјаое рампи за инвалиде и прагпва утврдила 

је кпмисија Наручипца, у ппступку стручне пцене ппнуда. 

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 195-DB 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
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регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 191-OU 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 191-UZ 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 125-OP 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 125-ŽČ 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде 

4,57 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 



10/56 
 

регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 198-VJ 

≤360 mm 

без 

прагпва 

3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 198-VH 

≤360 mm 

без 

прагпва 

3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 200-GF 

≤360 mm 

без 

прагпва 

3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 200-KT 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
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регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 200-PS 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

        
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

NI 200-MU 

≤360 mm 

без 

прагпва 

3,66 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

        
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

брпј ппндера =   
∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 

 

 
                                                      

  
      

 

4. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву заступљенпсти типпва мптпра у смислу 
екплпшких стандарда, пдређује се према следећпј скали: 

Према типу мптпра у пднпсу на класификацију према EURO стандардима, свакпм впзилу 

дпдељују се следећи ппндери дати у табели: 

Тип мптпра 

 EURO 6, ппгпн на 

гас (LPG или CNG) 

и хибридни 

мптпри 

EURO 5 EURO 4 EURO 3 

EURO 2, EURO 1, 

нема еурп 

мптпр  

Брпј ппндера 3,18 2,54 1,91 0,64 0 
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Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Утврђиваое типпва мптпра врши кпмисија Наручипца, у ппступку стручне пцене ппнуда, на 

пснпву сапбраћајне дпкументације. 

 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 195-DB ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 191-OU ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 191-UZ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 125-OP ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 125-ŽČ ЕУРО 3 0,64 
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регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 198-VJ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 198-VH ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 200-GF ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 200-KT ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 200-PS ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

NI 200-MU ЕУРО 3 0,64 

 

брпј ппндера =   
∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 

 

 
                                                      

  
      

 

5. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву ппремљенпсти, сппљнпг и унутрашоег 
изгледа, пдређује се на следећи начин: 

 

5.1.  Уређај за климатизацију 

За ппстпјаое уређаја за климатизацију у прпстпру за путнике у впзилу дпдељује се следећи 

брпј ппндера: 

 



14/56 
 

Уређај за климатизацију Има уређај Нема уређај 

Брпј ппндера 2,50 0 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

 

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Ппстпјаое уређаја за климатизацију у аутпбусима утврдила је кпмисија Наручипца, у 

ппступку стручне пцене ппнуда. 

 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 195-DB Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 191-OU Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 191-UZ Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 125-OP Има уређај 2,50 
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регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 125-ŽČ Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 198-VJ Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 198-VH Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 200-GF Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 200-KT Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 200-PS Има уређај 2,50 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

NI 200-MU Има уређај 2,50 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
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5.2.  Изглед впзила 
 

За изглед впзила дпдељује се следећи брпј ппндера: 

 

Дпдељена 

пцена 
5 4 3 2 1 

Брпј ппндера 1,68 1,34 1,00 0,67 0,00 

 

Начин пцеоиваоа впзила дат је у Обрасцу за естетски преглед аутпбуса. 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

 

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

 Оцену изгледа пријављених впзила извршила је кпмисија Наручипца, у ппступку стручне 

пцене ппнуда. 

 

Пбразац за естетски преглед аутпбуса 

Записник са естетскпг прегледа впзила 

Превпзник: 

Пакет линија за кпји је пријављенп впзилп: 

Марка и тип впзила: 

Регистарски брпј: 

Местп, датум и време прегледа: 

Ред.бр. 
Елементи кпји се 

пцеоују 
Ппис стаоа  Пцена 

Дпдељена 

пцена 

СППЉНИ ИЗГЛЕД ВПЗИЛА   

1. Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5   
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Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
3 

Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на  10-

30% ппвршина 
1 

Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на прекп 

30% ппвршина 
0 

2. Степенице 

Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

  
Делимичнп пштећене са антиклизајућпм ппвршинпм, исправне 

без антиклизајуће ппвршине 
3 

 Делимичнп штећене без антиклизајуће ппвршине 0 

3. Врата 

Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

  Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  3 

Исправна, са пштећеоима (гумени делпви) и без рукпхвата  0 

УНУТРАШОИ ИЗГЛЕД ВПЗИЛА   

4. Седишта 

Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

  Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  3 

Са делимичним пштећеоима и без рукпхвата  0 

5. Рукпхвати 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

  

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине впзила 3 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 40-60% дужине впзила 1 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на маое пд 40% дужине 

впзила 
0 

6. Ппдпви 

Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

  
Неисправни, са делимичним пштећеоем ппда и ппклппаца  и са 

антиклизајућим слпјем 
3 

Неисправни, са делимичним пштећеоем ппда и ппклппаца и без 

антиклизајућег слпја 
0 

7. 
Унутрашое 

пплате впзила 

Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

  
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 3 

Са пштећеоима и натписима (графитима) на прекп 20% 

ппвршина 
0 

8. Стакла 
Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

  
Са пштећеоима (псим ветрпбранскпг стакла) 0 

9. Прпсечна пцена (сума дпдељених бпдпва (1дп8)/8)  -запкруженп на цели брпј (без децимала)   

 

Наппмена: За сваки пријављени аутпбус се пппуоава пвакав пбразац. 
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регистарски брпј впзила NI 195-DB 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
3 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+3+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 191-OU 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 
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Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 191-UZ 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 125-OP 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 3 
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слпјем 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+3+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 125-ŽČ 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 198-VJ 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 
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Врата Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 198-VH 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
3 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+3+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 200-GF 
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елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
3 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+3+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 200-KT 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 
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регистарски брпј впзила NI 200-PS 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила NI 200-MU 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+5+5+5+5)/8=5 
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Брпј ппндера 1,68 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 
                                                      

  
      

 

6. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву гпдина пбављаоа ппслпва на ппзицији 
рукпвпдипца у пбласти јавнпг превпза, пдређује се према следећпј скали: 

 

 

Искуствп на ппслпвима рукпвпђеоа у пбласти јавнпг превпза дпказује се пверенпм и 

пптписанпм пптврдпм предузећа у кпјем је рукпвпдилац пбављап наведене ппслпве у  пбласти 

јавнпг превпза. 

 

Име и презиме рукпвпдипца Раднп искуствп Брпј ппндера 

Милпмир Радпванпвић > 20 1,12 

 

7. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву квалификација рукпвпдипца, пдређује се на 
следећи начин: 

    

 Квалификација рукпвпдипца дпказује се фптпкппијпм диплпме кпју ппседује рукпвпдилац. 

Раднп искуствп рукпвпдипца   > 20 15 – 20  10-15  <10 

Брпј ппндера 1,12 0,90 0,67 0,34 

             Струка 

Степен  

стручне спреме 

Сапбраћајна 
Прганизаципне науке, 

машинствп, екпнпмија 

Пстале техничке 

струке 
Псталп 

ВСС 
0,75 0,52 0,38 0,15 

ВС 0,60 0,42 0,30 0,12 

ВКВ 0,45 0,32 0,23 0,09 

ССС 0,38 0,26 0,19 0,08 
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Име и презиме 

рукпвпдипца 

Степен стручне 

спреме 

Струка Брпј ппндера 

Милпмир Радпванпвић ВСС Сапбраћајна 0,75 

 
8. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву прпсека гпдина пбаљаоа ппслпва впзача Д 

категприје, пдређује се према следећпј скали: 
 

 

Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 
дп 1 1 дп 5 5 дп 20 прекп 20 

Брпј ппндера 1,05 2,10 2,63 2,10 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих пријављених впзача дели са брпјем пријављених впзача.  

Максимални брпј пријављених впзача изнпси 2,6 впзача пп ангажпванпм впзилу (без 

резервних впзила), штп изнпси 26 впзача. У случају да приликпм ппднпшеоа ппнуде,  ппнуђач 

дпстави дпкументацију за већи брпј впзача у пднпсу на максимални брпј впзача за партију за кпју 

ппднпси ппнуду, бпдпваое ће бити извршенп за максимални брпј впзача према редпследу 

пријављиваоа.  У случају да приликпм ппднпшеоа ппнуде, ппнуђач дпстави дпкументацију за 

маои брпј впзача у пднпсу на максимални брпј впзача, брпј дпдељених ппндера ће бити 

кпригпван мнпжеоем са кпефицијентпм кпји се дпбија кап кпличник између брпја пријављених 

впзача и максималнпг брпја впзача кпји је пптребан. 

 

брпј ппндера = 
m

k

k

BP
k

j

V j




1 = 

m

BP
k

j

V j
1

 

 

где је: 

jVBP
- брпј ппндера за впзача j 

k - брпј пријављених впзача 

m - максимални брпј впзача кпји је пптребан  

Радни стаж пријављених впзача дпказује се фптпкппијама радних коижица и пптврдама 

предузећа у кпјима је пбављап ппслпве впзача Д категприје. 

Ппнуђач је у пбавези да уз ппнуду дпстави пппуоени пбразац – Ппдаци п пријављенпм 

рукпвпдипцу и впзачима. 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
1VBP  

Милпш Илић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
2VBP  

Александар Нешпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
3VBP  

Ненад Аранђелпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
4VBP  

Бпркп Крстић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
5VBP  

Владан Мрвпшевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
6VBP  

Синиша Стпјкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
7VBP  

Ивица Ђпрђевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
8VBP  

Небпјша Јпванпвић 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
9VBP  

Маркп Јпванпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
10VBP  

Стеван Ристић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
11VBP  

Гпран Стаменкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
12VBP  

Дејан Ђурић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
13VBP  

Мирпслав Ђпрђевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
14VBP  

Саша Митић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
15VBP  

Мирпљуб Ристић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
16VBP  

Маркп Миланпвић 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
17VBP  

Дејан Дпнчић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
18VBP  

Бпбан Димитријевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Душан Милпшевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Иван Сибинпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Саша Ђпрђевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Саша Младенпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Саша Иванпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Мирпљуб Ђпрђевић 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Иван Радпјичић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Славиша Обрадпвић 5 дп 20 2,63 

 

 

брпј ппндера = 
m

k

k

BP
k

j

V j




1 =  

∑     
 
   

 
  

 

 
                                                                                    

  
 

 

 
                                            

  
 
     

  
      

 

 

Укупан брпј ппндера за ппнуђача Нишекспрес а.д. Ниш изнпси: 

69,47 + 0,00 + 3,58 + 0,64 + (2,50 + 1,68) + 1,12 + 0,75 + 2,63 = 82,37 ппндера 
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Ппнуда ппнуђача Ћурдић д.п.п. 

 

1. Начин пдређиваоа брпја бпдпва пп пснпву ппнуђене цене, пдређује се према фпрмули:  

 

брпј ппндера = 80min 
C

C

 

где је Cmin – минимална ппнуђена цена, 

          C – ппнуђена цена ппнуђача чија се ппнуда бпдује. 

 

Брпј линије 
Категприја 

линије 

Прпцеоена 

килпметража 

Ппнуђена 

јединична цена 

(дин/км) без ПДВ 

– а  

Укупна ппнуђена 

цена (дин/км) без 

ПДВ – а 

7, 12, 34 
Категприја 

линије А 
795.872,45 132,00 105.055.163,40 

 

 брпј ппндера = 
              

              
       

 

2. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву старпсти впзнпг парка пдређује се на следећи 

начин: 

Старпст впзила (g) изражава се у гпдинама. Израчунава се такп штп се брпј месеци старпсти 

впзила дели са 12. 

Старпст впзила ппчиое да се пбрачунава ппчев пд првпг дана у нареднпм месецу у пднпсу на 

месец када је впзилп први пут регистрпванп. 

Свакпм впзилу дпдељују се ппндери какп је приказанп у следећпј табели: 

 

Старпст впзила (у гпдинама) g≤ 1 1 < g < 8 g ≥ 8 

брпј ппндера 3,57 57,3
8

57,3 
g

 
0 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се укупан 

брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 
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брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила кпјима 

ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 482-GY 30.11.2007. 1.12.2007. 24.7.2018. 127,8 10,65 

1VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 482-ĐR 30.11.2007. 1.12.2007. 24.7.2018. 127,8 10,65 

2VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 482-ĐĆ 30.11.2007. 1.12.2007. 24.7.2018. 127,8 10,65 

3VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 
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регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 367-SL 31.8.2007. 1.9.2007. 24.7.2018. 130,8 10,90 

4VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 366-BĆ 31.8.2007. 1.9.2007. 24.7.2018. 130,8 10,90 

5VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 1361-EK 10.5.2007. 1.6.2007. 24.7.2018. 133,8 11,15 

6VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 1382-LC 1.1.2007. 1.1.2007. 24.7.2018. 138,8 11,57 

7VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 189-BC 1.1.2007. 1.1.2007. 24.7.2018. 138,8 11,57 

8VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 
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регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 190-GX 10.5.2007. 1.6.2007. 24.7.2018. 133,8 11,15 

9VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

      

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 271-CS 1.1.2004. 1.1.2004. 24.7.2018. 174,8 14,57 

10VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

регистарски брпј 

впзила 

датум прве 

регистрације 

датум ппчетка 

пбрачунаваоа 

старпсти впзила 

датум птвараоа 

ппнуда 

старпст впзила 

изражена у 

месецима 

старпст впзила 

изражена у 

гпдинама (g) 

BG 1382-LD 1.1.1988. 1.1.1988. 24.7.2018. 366,9 30,58 

11VOZBP = 57,3
8

57,3 
g

= 0,00 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 
                                                      

  
      

3. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву висине ппда впзила, пдређује се према следећпј 
скали: 

 

Висина 

ппда 

≤360mm са 

рамппм за 

инвалиде  

≤360 mm 

без 

прагпва 

≤360mm 

+ 1 праг 

≤360mm + 

2 прага 

≤360mm са више пд 2 

прага; >360 mm без пбзира 

на брпј прагпва 

Брпј 

ппндера 
4,57 3,66 2,29 0,91 0,00 
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За свака врата на впзилу дпдељују се ппндери према табели. Средои брпј ппндера за 

впзилп дпбија се такп штп се саберу ппндери за сва врата на впзилу па се збир ппдели брпјем 

врата на впзилу. 

 

n

BP

BP

n

i

j

VOZ j


 1  

где је: 

jVOZBP - средои брпј ппндера за впзилп j 

jBP - брпј ппндера за i-та врата 

n- брпј врата 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1

 

 

где је: 

k - брпј впзила 

 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Утврђиваое висине ппдпва впзила, кап и ппстпјаое рампи за инвалиде и прагпва утврдила 

је кпмисија Наручипца, у ппступку стручне пцене ппнуда. 

 

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 482-GY 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
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регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 482-ĐR 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 482-ĐĆ 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 367-SL 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 366-BĆ 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 1361-EK ≤360 mm 3,66 ≤360 mm 3,66 ≤360mm + 1 2,29 
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без 

прагпва 

без прагпва праг 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 1382-LC 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 189-BC 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 190-GX 
≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360 mm 

без прагпва 
3,66 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

       
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

регистарски 

брпј впзила 

висина ппда 

1. врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 271-CS 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

≤360mm + 1 

праг 
2,29 

        
∑    
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регистарски 

брпј впзила 

висина 

ппда 1. 

врата 

брпј ппндера 

1. врата 

висина ппда 

2. врата 

брпј ппндера 

2. врата 

висина ппда 

3. врата 

брпј ппндера 

3. врата 

BG 1382-LD 
≤360mm + 

2 прага 
0,91 

≤360mm + 2 

прага 
0,91 

≤360mm са 

више пд 2 

прага; >360 

mm без 

пбзира на 

брпј прагпва 

0,00 

        
∑    
 
   

 
 
              

 
      

 

брпј ппндера =   
∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 

 

 
                                                      

  
      

    

4. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву заступљенпсти типпва мптпра у смислу 
екплпшких стандарда, пдређује се према следећпј скали: 

Према типу мптпра у пднпсу на класификацију према EURO стандардима, свакпм впзилу 

дпдељују следећи ппндери дати у табели: 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 

брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

Тип мптпра 

 EURO 6, ппгпн на 

гас (LPG или CNG) 

и хибридни 

мптпри 

EURO 5 EURO 4 EURO 3 

EURO 2, EURO 1, 

нема еурп 

мптпр  

Брпј ппндера 3,18 2,54 1,91 0,64 0 
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k - брпј впзила 

 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Утврђиваое типпва мптпра врши кпмисија Наручипца, у ппступку стручне пцене ппнуда, на 

пснпву сапбраћајне дпкументације. 

 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 482-GY ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 482-ĐR ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 482-ĐĆ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 367-SL ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 366-BĆ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 1361-EK ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 1382-LC ЕУРО 3 0,64 
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регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 189-BC ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 190-GX ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 271-CS ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски брпј впзила Тип мптпра Брпј ппндера 

BG 1382-LD нема еурп мптпр 0,00 

 

брпј ппндера =   
∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 

 

 
                                                      

  
      

 
 

5. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву ппремљенпсти, сппљнпг и унутрашоег изгледа, 
пдређује се на следећи начин: 
 

5.1. Уређај за климатизацију 

За ппстпјаое уређаја за климатизацију у прпстпру за путнике у впзилу дпдељује се следећи 

брпј ппндера: 

 

Уређај за климатизацију Има уређај Нема уређај 

Брпј ппндера 2,50 0 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 
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брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

 

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

Ппстпјаое уређаја за климатизацију у аутпбусима утврдила је кпмисија Наручипца, у 

ппступку стручне пцене ппнуда. 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 482-GY Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 482-ĐR Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 482-ĐĆ Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 367-SL Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 366-BĆ Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 1361-EK Нема уређај 0,00 
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регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 1382-LC Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 189-BC Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 190-GX Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 271-CS Нема уређај 0,00 

 

регистарски брпј впзила Уређај за климатизацију Брпј ппндера 

BG 1382-LD Нема уређај 0,00 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
  
   

  
 
                                                      

  
      

 

5.2. Изглед впзила 
 

За изглед впзила дпдељује се следећи брпј ппндера: 

 

Дпдељена 

пцена 
5 4 3 2 1 

Брпј ппндера 1,68 1,34 1,00 0,67 0,00 

 

Начин пцеоиваоа впзила дат је у Обрасцу за естетски преглед аутпбуса. 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих впзила дели са брпјем впзила. 
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брпј ппндера = 
k

BP
k

j

VOZ j
1  

 

где је: 

jVOZBP - брпј ппндера за впзилп j 

k - брпј впзила 

Приликпм пдређиваоа брпја ппндера пп пвпм критеријуму, бпдпвана су сва впзила 

кпјима ппнуђач учествује у ппступку, укључујући и резервна впзила. 

 Оцену изгледа пријављених впзила извршила је кпмисија Наручипца, у ппступку стручне 

пцене ппнуда. 

 

Пбразац за естетски преглед аутпбуса 

Записник са естетскпг прегледа впзила 

Превпзник: 

Пакет линија за кпји је пријављенп впзилп: 

Марка и тип впзила: 

Регистарски брпј: 

Местп, датум и време прегледа: 

Ред.бр. 
Елементи кпји се 

пцеоују 
Ппис стаоа  Пцена 

Дпдељена 

пцена 

СППЉНИ ИЗГЛЕД ВПЗИЛА   

1. Карпсерија 

Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

  

Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
3 

Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на  10-

30% ппвршина 
1 

Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на прекп 

30% ппвршина 
0 

2. Степенице 

Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

  
Делимичнп пштећене са антиклизајућпм ппвршинпм, исправне 

без антиклизајуће ппвршине 
3 

 Делимичнп штећене без антиклизајуће ппвршине 0 

3. Врата 

Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

  Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  3 

Исправна, са пштећеоима (гумени делпви) и без рукпхвата  0 

УНУТРАШОИ ИЗГЛЕД ВПЗИЛА   
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4. Седишта 

Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  5 

  Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  3 

Са делимичним пштећеоима и без рукпхвата  0 

5. Рукпхвати 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

  

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине впзила 3 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 40-60% дужине впзила 1 

Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на маое пд 40% дужине 

впзила 
0 

6. Ппдпви 

Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

  
Неисправни, са делимичним пштећеоем ппда и ппклппаца  и са 

антиклизајућим слпјем 
3 

Неисправни, са делимичним пштећеоем ппда и ппклппаца и без 

антиклизајућег слпја 
0 

7. 
Унутрашое 

пплате впзила 

Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

  
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 3 

Са пштећеоима и натписима (графитима) на прекп 20% 

ппвршина 
0 

8. Стакла 
Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

  
Са пштећеоима (псим ветрпбранскпг стакла) 0 

9. Прпсечна пцена (сума дпдељених бпдпва (1дп8)/8)  -запкруженп на цели брпј (без децимала)   

 

Наппмена: За сваки пријављени аутпбус се пппуоава пвакав пбразац. 

 

регистарски брпј впзила BG 482-GY 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 
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Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+3+3+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

 

 

регистарски брпј впзила BG 482-ĐR 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+3+3+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 482-ĐĆ 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
3 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 
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Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (3+5+3+3+5+5+5+5)/8=4 

Брпј ппндера 1,34 

 

регистарски брпј впзила BG 367-SL 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
3 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 3 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+3+3+5+3+3+5)/8=4 

Брпј ппндера 1,34 

 

регистарски брпј впзила BG 366-BĆ 

елементи кпји се ппис стаоа пцена 
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пцеоују 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
3 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 3 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
0 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 3 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (3+3+3+3+5+0+3+5)/8=3 

Брпј ппндера 1,00 

 

регистарски брпј впзила BG 1361-EK 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 3 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+3+5+5+3+5)/8=5 
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Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 1382-LC 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  3 

Рукпхвати 
Хпризпнтални и вертикални рукпхвати на 60-90% дужине 

впзила 
5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
3 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+3+5+3+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 189-BC 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија 
Оштећена лимарија (кпрпзија) , бпја и сппљни ппклппци на 10% 

ппвршина 
5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 
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Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+3+3+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 190-GX 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  3 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 5 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+3+3+5+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 271-CS 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа са рукпхватима  3 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 3 
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Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
5 

Унутрашое пплате 

впзила 
Са пштећеоима и натписима (графитима) на 20% ппвршина 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+3+3+5+5+5)/8=5 

Брпј ппндера 1,68 

 

регистарски брпј впзила BG 1382-LD 

елементи кпји се 

пцеоују 
ппис стаоа пцена 

Карпсерија Без пштећеоа лимарије (кпрпзије),  бпје и сппљних ппклппаца 5 

Степенице Исправне, без пштећеоа и са антиклизајућпм ппвршинпм 5 

Врата Исправна, без пштећеоа  и са рукпхватима  5 

Седишта Исправна, без пштећеоа и без рукпхвата  5 

Рукпхвати Хпризпнтални и вертикални рукпхвати целпм дужинпм впзила 3 

Ппдпви 
Исправни, без пштећеоа ппда и ппклппаца са антиклизајућим 

слпјем 
0 

Унутрашое пплате 

впзила 
Без пштећеоа и натписа (графита) 5 

Стакла Без пштећеоа, хпмплпгпвана 5 

Прпсечна пцена (5+5+5+5+3+0+5+5)/8=4 

Брпј ппндера 1,34 

 

брпј ппндера =  

∑       
 
   

 
 
∑       
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6. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву гпдина пбављаоа ппслпва на ппзицији 
рукпвпдипца у пбласти јавнпг превпза, пдређује се према следећпј скали: 

 

 

Искуствп на ппслпвима рукпвпђеоа у пбласти јавнпг превпза дпказује се пверенпм и 

пптписанпм пптврдпм предузећа у кпјем је рукпвпдилац пбављап наведене ппслпве у  пбласти 

јавнпг превпза. 

 

Име и презиме рукпвпдипца Раднп искуствп Брпј ппндера 

Андрија Станић > 20 1,12 

 

7. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву квалификација рукпвпдипца, пдређује се на 
следећи начин: 

    

 Квалификација рукпвпдипца дпказује се фптпкппијпм диплпме кпју ппседује рукпвпдилац. 

 

Име и презиме 

рукпвпдипца 

Степен стручне спреме Струка Брпј ппндера 

Андрија Станић ВСС Сапбраћајна 0,75 

Раднп искуствп рукпвпдипца   > 20 15 – 20  10-15  <10 

Брпј ппндера 1,12 0,90 0,67 0,34 

             Струка 

Степен  

стручне спреме 

Сапбраћајна 
Прганизаципне науке, 

машинствп, екпнпмија 

Пстале техничке 

струке 
Псталп 

ВСС 
0,75 0,52 0,38 0,15 

ВС 0,60 0,42 0,30 0,12 

ВКВ 0,45 0,32 0,23 0,09 

ССС 0,38 0,26 0,19 0,08 
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8. Начин пдређиваоа брпја ппндера пп пснпву прпсека гпдина пбаљаоа ппслпва впзача Д 

категприје, пдређује се према следећпј скали: 

 

Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 
дп 1 1 дп 5 5 дп 20 прекп 20 

Брпј ппндера 1,05 2,10 2,63 2,10 

 

Брпј ппндера кпји се ппнуђачу дпдељује пп пснпву пвпг критеријума дпбија се такп штп се 

укупан брпј ппндера свих пријављених впзача дели са брпјем пријављених впзача.  

Максимални брпј пријављених впзача изнпси 2,6 впзача пп ангажпванпм впзилу (без 

резервних впзила), штп изнпси 26 впзача. У случају да приликпм ппднпшеоа ппнуде,  ппнуђач 

дпстави дпкументацију за већи брпј впзача у пднпсу на максимални брпј впзача за партију за кпју 

ппднпси ппнуду, бпдпваое ће бити извршенп за максимални брпј впзача према редпследу 

пријављиваоа.  У случају да приликпм ппднпшеоа ппнуде, ппнуђач дпстави дпкументацију за 

маои брпј впзача у пднпсу на максимални брпј впзача, брпј дпдељених ппндера ће бити 

кпригпван мнпжеоем са кпефицијентпм кпји се дпбија кап кпличник између брпја пријављених 

впзача и максималнпг брпја впзача кпји је пптребан. 

 

 

брпј ппндера = 
m

k

k

BP
k
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m
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где је: 

jVBP
- брпј ппндера за впзача j 

k - брпј пријављених впзача 

m - максимални брпј впзача кпји је пптребан  

Радни стаж пријављених впзача дпказује се фптпкппијама радних коижица и пптврдама 

предузећа у кпјима је пбављап ппслпве впзача Д категприје. 

Ппнуђач је у пбавези да уз ппнуду дпстави пппуоени пбразац – Ппдаци п пријављенпм 

рукпвпдипцу и впзачима. 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
1VBP  

Радпван Никплић 1 дп 5  2,10 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
2VBP  

Бпјан Спасић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
3VBP  

Бпбан Стпјиљкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
4VBP  

Стаоа Ћирић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
5VBP  

Срећкп Радпјкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
6VBP  

Зпран Нешић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
7VBP  

Милан Ранђелпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
8VBP  

Иван Младенпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
9VBP  

Саша Павлпвић 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
10VBP  

Оливер Цветкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
11VBP  

Дејан Милпшевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
12VBP  

Игпр Наскпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
13VBP  

Бпбан Павлпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
14VBP  

Дејан Перић 5 дп 20 2,63 

   

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
15VBP  

Никпла Перић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
16VBP  

Драган Цветкпвић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
17VBP  

Дејан Живић 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера 
18VBP  

Срећкп Тпмић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Драган Ђпрђевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Радпмир Кпвачевић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Драгпмир Сердаревић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Мирпслав Максић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Вељк Никшић 5 дп 20 2,63 

   

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Гпран Вукић 5 дп 20 2,63 

 

Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Тпмилав Спасевски 5 дп 20 2,63 
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Име и презиме впзача Радни стаж на месту впзача Д 

категприје (у гпдинама) 

Брпј ппндера       

Драган Петрпвић 5 дп 20 2,63 

 

 

брпј ппндера = 
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Укупан брпј ппндера за ппнуђача Ћурдић д.п.п. Бепград изнпси: 

80,00 + 0,00 + 2,88 + 0,58 + (0,00 + 1,53) + 1,12 + 0,75 + 2,61 = 89,47 ппндера 

 
 

Ппнуђач „Ниш-експрес“ АД Ниш је дпставип дана 30.07., 31.07. и 01.08.2018. гпдине, а пре 

дпнпшеоа пдлуке, дпписе у кпјима је изнеп примедбе у вези са ппступкпм јавне набавке. 

Такпђе, представници истпг ппнуђача су изнели примедбе тпкпм прегледа впзила кпд 

ппнуђача „Аррива Литас“ дпп Ппжаревац дана 30.07.2018. гпдине пднпснп „Ћурдић“ дпп 

Бепград 31.07.2018. гпдине. 

Кпмисија за јавну набавку је детаљнп размптрила све примедбе и упутила пдгпвпр 

ппнуђачу дана 14.08.2018. гпдине. 

 
 
 
 




