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ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 
Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш 
Број: 1310/19-12 
Датум: 12.08.2019. 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015), в.д. директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш доноси: 
 

 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Додељује се уговор понуђачу: 

- За партију 1 - „Ниш-експрес“ АД Ниш, понуда број 2969 од 22.07.2019. године. 
 

Образложење 
 
Наручилац је дана 18.06.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне 
набавке бр. ЈН 06/19, за јавну набавку услуга – услуга превоза путника на територији Града 
Ниша – Пакети линија 1 и 4. Позив за подношење понуда наручилац је објавио дана 
19.06.2019. године на својој Интернет страници, Порталу јавних набавки и Порталу 
службених гласила РС.  

 
Врста поступка:  Отворени поступак  
 
Врста предмета јавне набавке:  Услуга 
 
Предмет јавне набавке:  Услуга превоза путника на територији Града Ниша – 

Пакети линија 1 и 4 
 
Подаци из плана набавке: Средства су предвиђена на позицији 530 
       
Редни број јавне набавке:  ЈН 06/19 
 
Процењена вредност набавке: 333.822.181,00 динара 

    Партија 1: 280.411.187,00 
     Партија 2:   53.410.994,00 

          
Укупна вредност уговора:     Партија 1: 280.411.186,75 
      
Укупан број поднетих понуда:  

Партија 1:  једна понуда 
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ПАРТИЈА 1 – ПАКЕТ ЛИНИЈА 1 
 

Деловодни број 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1310/19-9 „Ниш-експрес“ АД Ниш / 

 
Основни подаци о понуђачима 
 

Назив/име понуђача Адреса понуђача 
Порески 

идентификацони 
број 

Матични број 

„Ниш-експрес“ АД Ниш 
Чамурлија 160, 

Ниш 
100615493 07133731 

 
Критеријум за оцењивање понуда је Економски најповољнија понуда. 
 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 
 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Подносилац 
понуде 

Разлози за одбијање понуде 

  / 

 
У фази стручне оцене понуда Комисија за преглед и оцену возила је дана 30.07.,31.07. и 
01.08.2019. године извршила преглед возила понуђача „Ниш-експрес“ АД Ниш. Комисија 
за преглед и оцену возила је у Извештају бр. 1783/19 од 09.08.2019. године констатовала 
да сва возила понуђача испуњавају услове конкурсне документације. Наведени извештај, 
као и записници са прегледа возила су саставни део овог извештаја. 
 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски 

најповољније понуде: 

 

 1. елемент критеријума понуђена цена                    

.          број пондера 80,00 

 2. елемент критеријума старост возног парка         

          број пондера 3,57 

 3. елемент критеријума висина пода возила                   

         број пондера 4,57 



3 
 

 4. елемент критеријума заступљеност типова мотора   

.          број пондера 3,18 

 5. елемент критеријума опремљеност, спољни и унутрашњи изглед   

број пондера 4,18 

6. елемент критеријума радно искуство руководиоца  

         број пондера 1,12 

7. елемент критеријума квалификација руководиоца   

  број пондера 0,75 

8. елемент критеријума радни стаж на месту возача Д категорије    

         број пондера 2,63 

 

* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената 

критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној 

документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената 

критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели. 

 

ПОНУДА ПОНУЂАЧА „НИШ-ЕКСПРЕС“ АД НИШ  

1.  
2. Начин одређивања броја бодова по основу понуђене цене, одређује се према формули:  

 

број пондера = 80min 
C

C

 

где је Cmin – минимална понуђена цена, 

          C – понуђена цена понуђача чија се понуда бодује. 

 

Број линије 
Категорија 

линије 
Процењена 

километража 

Понуђена 
јединична цена 

(дин/км) без ПДВ 
– а  

Укупна понуђена 
цена (дин/км) без 

ПДВ – а 

1, 10, 3, 8, 9 
Категорија 

линије А 
1.009.002,51 170,22 171.752.407,25 

18, 19, 20, 20Л, 21, 

21Л, 22, 23, 23Л, 

23К, 24, 25, 26, 33, 

35, 36, 36Л, 37 и 39 

Категорија 

линије Б 
638.343,20 170,22 108.658.779,50 

Укупно 280.411.186.75 

 

 број пондера = 
280.411.186.75

280.411.186.75
× 80 = 80,00 



4 
 

 

3. Начин одређивања броја пондера по основу старости возног парка одређује се на следећи 

начин: 

Старост возила (g) изражава се у годинама. Израчунава се тако што се број месеци старости 

возила дели са 12. 

Старост возила почиње да се обрачунава почев од првог дана у наредном месецу у односу на 

месец када је возило први пут регистровано. 

Сваком возилу додељују се пондери како је приказано у следећој табели: 

 

Старост возила (у годинама) g≤ 1 1 < g < 8 g ≥ 8 

број пондера 3,57 57,3
8

57,3 −
g

 
0 

 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се укупан 

број пондера свих возила дели са бројем возила. 

број пондера = 
k

BP
k

j

VOZ j
=1  

где је: 

jVOZBP - број пондера за возило j 

k - број возила 

Приликом одређивања броја пондера по овом критеријуму, бодоваће се сва возила којима 

понуђач учествује у поступку, укључујући и резервна возила. 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

        NI 158 KĐ 26.10.2004. 01.11.2004. 25.07.2019. 176,8 14,73 

g≥8 , 1VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 158 JŠ 05.09.2003. 01.10.2003. 25.07.2019. 189,8 15,82 

g≥8 , 2VOZBP = 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

         NI 158 KČ 05.09.2003. 01.10.2003. 25.07.2019. 189,8 15,82 

g≥8 , 3VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 158 LŠ 08.12.2005. 01.01.2006. 25.07.2019. 162,8 13,57 

g≥8 , 4VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 158 KŠ 08.12.2005. 01.01.2006. 25.07.2019. 162,8 13,57 

g≥8 , 5VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 158 KŽ 08.12.2005. 01.01.2006. 25.07.2019. 162,8 13,57 

g≥8 , 6VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 208 JD 06.12.2003. 01.01.2004. 25.07.2019. 186,8 15,57 

g≥8 , 7VOZBP = 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 208 JC 06.12.2003. 01.01.2004. 25.07.2019. 186,8 15,57 

g≥8 , 8VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 220 FC 06.08.2003. 01.09.2003. 25.07.2019. 190,8 15,9 

g≥8 , 9VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 172 GS 10.04.2002. 01.05.2002. 25.07.2019. 206,8 17,23 

g≥8 , 10VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 172 GT 05.03.2002. 01.04.2002. 25.07.2019. 207,8 17,32 

g≥8 , 11VOZBP = 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 159 LĆ 16.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,56 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍12= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 132 NK 17.10.2002. 01.11.2002 25.07.2019. 200,8 16,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍13= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 162 GČ 23.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍14= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 162 GĐ 30.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍15= 0,00 

      

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 141 FO 05.03.2002. 01.04.2002. 25.07.2019 207,8 17,32 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍16= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 127 ZY          28.05.2003. 01.06.2003. 25.07.2019. 193,8 16,15 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍17= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 126 RA 28.05.2003. 01.06.2003. 25.07.2019. 193,8 16,15 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍18= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 191 OU 24.04.2003. 01.05.2003. 25.07.2019 194,8 16,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍19= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 191 UZ 24.04.2003. 01.05.2003. 25.07.2019 194,8 16,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍20= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 198 VJ 08.10.2003. 01.11.2003. 25.07.2019 188,8 15,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍21= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 126 RP 24.10.2002. 01.11.2002. 25.07.2019 200,8 16,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍22= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 126 RN 18.10.2002. 01.11.2002. 25.07.2019 200,8 16,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍23= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI125 ŽĐ 19.10.2002. 01.11.2002. 25.07.2019 200,8 16,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍24= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 175 OH 18.12.2003. 01.01.2004. 25.07.2019. 186,8 15,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍25= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 171 IE 03.11.2003. 01.12.2003. 25.07.2019. 187,8 16,65 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍26= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 171 BA 03.11.2003. 01.12.2003. 25.07.2019. 187,8 16,65 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍27= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 166 UO 11.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍28= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 125 ŽĆ 09.09.2002. 01.10.2002. 25.07.2019. 201,8 16,82 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍29= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 132 LĐ 30.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,56 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍30= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 198 VK 14.03.2002. 01.04.2002. 25.07.2019. 207,8 17,32 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍31= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 222 GO 07.01.2002. 01.02.2002. 25.07.2019. 209,8 17,48 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍32= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 248 AU 08.10.2003. 01.11.2003. 25.07.2019. 188,8 15,73 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍33= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 247 KG 02.01.2002. 01.02.2002. 25.07.2019. 209,8 17,48 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍34= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 141 FP 07.01.2002. 01.02.2002. 25.07.2019. 209,8 17,48 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍35= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 125 PČ 25.04.2002. 01.05.2002. 25.07.2019. 206,8 17,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍36= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 204 RP 19.05.2006. 01.06.2006. 25.07.2019. 157,8 13,15 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍37= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 138 IR 09.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,56 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍38= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 224 EB 09.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 198,8 16,56 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍39= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 159 TŠ 09.05.2003. 01.06.2003. 25.07.2019. 193,8 16,15 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍40= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 159 US 02.06.2003. 01.07.2003. 25.07.2019. 192,8 16,07 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍41= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 159 UŠ 21.05.2003. 01.16.2003. 25.07.2019. 193,8 16,15 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍42= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 165 JW 20.09.2004. 01.10.2004. 25.07.2019. 177,8 14,82 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍43= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 172 SB 20.06.2002. 01.07.2002. 25.07.2019. 204,8 17,07 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍44= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 173 EJ 02.01.2002. 01.02.2002. 25.07.2019. 209,8 17,48 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍45= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 173 EH 27.11.2001. 01.12.2001. 25.07.2019. 211,8 17,65 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍46= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 172 TF 20.06.2002. 01.07.2002. 25.07.2019. 204,8 17,07 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍47= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 198 VG 20.09.2004. 01.10.2004. 25.07.2019. 177,8 14,82 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍48= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 198 XN 20.09.2004. 01.10.2004. 25.07.2019. 177,8 14,82 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍49= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 223 BL 24.03.2003. 01.04.2003. 25.07.2019. 194,8 16,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍50= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 224 DT 15.04.2004. 01.05.2004. 25.07.2019. 182,8 15,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍51= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 224 GA 08.04.2004. 01.05.2004. 25.07.2019. 182,8 15,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍52= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 242 OI 08.04.2004. 01.05.2004. 25.07.2019. 182,8 15,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍53= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 247 DO 04.02.2006. 01.03.2006. 25.07.2019. 160,8 13,4 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍54= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 248 AT 08.04.2004. 01.05.2004. 25.07.2019. 182,8 15,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍55= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 159 KĐ 15.12.2003. 01.01.2004. 25.07.2019. 186,8 15,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍56= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 232 PB 12.12.2003. 01.01.2004. 25.07.2019. 186,8 15,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍57= 0,00 
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регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 129 SF 17.12.2001. 01.01.2002. 25.07.2019. 210,8 15,57 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍58= 0,00 

 

регистарски број 

возила 

датум прве 

регистрације 

датум почетка 

обрачунавања 

старости возила 

датум отварања 

понуда 

старост возила 

изражена у 

месецима 

старост возила 

изражена у 

годинама (g) 

NI 138 IK 09.12.2002. 01.01.2003. 25.07.2019. 170,8 14,23 

g≥8 , 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍59= 0,00 

 

број пондера =  

 

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
=

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

59
𝑗=1

26
=

0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

59
+ 

0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

59
+ 

0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

59
     

= 0,00 
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4. Начин одређивања броја пондера по основу висине пода возила, одређује се према следећој скали: 

 

Висина пода 

≤360mm са 

рампом за 

инвалиде  

≤360 mm 

без прагова 

≤360mm + 

1 праг 

≤360mm + 2 

прага 

≤360mm са више од 2 прага; 

>360 mm без обзира на број 

прагова 

Број пондера 4,57 3,66 2,29 0,91 0,00 

 

За свака врата на возилу додељују се пондери према табели. Средњи број пондера за возило добија 

се тако што се саберу пондери за сва врата на возилу па се збир подели бројем врата на возилу. 

 

n

BP

BP

n

i

j

VOZ j


== 1  

 

где је: 

jVOZBP - средњи број пондера за возило j 

jBP - број пондера за i-та врата 

n- број врата 

 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се укупан 

број пондера свих возила дели са бројем возила. 

 

број пондера = 
k

BP
k

j

VOZ j
=1

 

 

где је: 

k - број возила 

 

Приликом одређивања броја пондера по овом критеријуму, бодоваће се сва возила којима понуђач 

учествује у поступку, укључујући и резервна возила. 

Утврђивање висине подова возила, као и постојање рампи за инвалиде и прагова утврдиће комисија 

Наручиоца, у поступку стручне оцене понуда. 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 KĐ 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm  

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍1
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 3,66

3
= 4,27 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 JŠ 
≤360mm  

без прагова 
3,66 

≤360mm  

без прагова 
3,66 

≤360mm  

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍2
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 3,66 + 3,66

3
= 3,66 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 KČ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360mm  

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍3
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 3,66 + 3,66

3
= 3,66 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 LŠ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,99 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍4
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,99

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 KŠ 
≤360 mm 

без прагова  
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍5
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 158 KŽ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍6
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 208 JD 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍7
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 3,66 + 3,66

3
= 3,66 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 208 JC 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360mm 

 без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍8
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 3,66 + 3,66

3
= 3,66 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI  220 FC 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm 

 без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍9
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 3,66

3
= 3,89 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 172 GS 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍10
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 172 GT 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍11
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 159 LĆ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍12
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 132 NK 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍13
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 2,29

3
= 3,81 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 162 GČ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍14
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 162 GĐ 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍15
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 2,29

3
= 3,81 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 141 FO 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍16
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 127 ZY 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍17
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 3,66

3
= 3,96 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 126 RA 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍18
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 3,66

3
= 3,96 

       

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 191 OU 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍19
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2.29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 191 UZ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍20
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 198 VJ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍21
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 126 RP 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍22
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 3,66

3
= 4,27 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 126 RN 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍23
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 3,66

3
= 4,27 

       

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 125 ŽĐ 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
>360mm без 

прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍24
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 3,66

3
= 4,27 

 



24 
 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 175 OH 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

+ 1 праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍25
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 171 IE 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍26
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 171 BA 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍27
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 166 UO 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍28
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 125 ŽĆ 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍29
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 3,66

3
= 4,27 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 132 LĐ 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍30
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57 + 2,29

3
= 3,81 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 198 VK 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍31
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 222 GO 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍32
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 248 AU 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍33
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 247 KG 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍34
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 141 FP 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍35
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 125 PČ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm + 1 

праг 
2,29 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍36
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 2,29

3
= 3,51 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 204 RP 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍37
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57

2
= 4,57 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 138 IR 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍38
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 224 EB 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍39
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 159 TŠ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍40
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 159 US 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍41
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 159 UŠ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍42
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 165 JW 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍43
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 172 SB 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍44
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 173 EJ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍45
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 173 EH 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍46
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 172 TF 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍47
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 198 VG 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍48
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 198  XN 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍49
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 223 BL 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍50
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 224 DT 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍51
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57

2
= 4,57 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 224 GA 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍52
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57

2
= 4,57 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 242 OI 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

без прагова 
3,66 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍53
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 3,66

2
= 3,66 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 247 DO 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍54
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 248 AT 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍55
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

4,57 + 4,57

2
= 4,57 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 159 KĐ 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍56
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 3,66

3
= 3,96 
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регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 232 PB 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍57
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
3
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57 + 3,66

3
= 3,96 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 129 SF 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍58
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

регистарски 

број возила 

висина пода 

1. врата 

број пондера 

1. врата 

висина пода 

2. врата 

број пондера 

2. врата 

висина пода 

3. врата 

број пондера 

3. врата 

NI 138 IK 
≤360 mm 

без прагова 
3,66 

≤360 mm 

са рампом за 

инвалиде 

4,57 / / 

𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍59
=

∑ 𝐵𝑃𝑗
2
𝑗=1

𝑘
=

3,66 + 4,57

2
= 4,115 

 

 

 

број пондера =   
∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
=

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗
59
𝑗=1

59
=

4,27+3,66+3,66+3,51+3,51+3,51+3,66+3,66+3,89+3,51+3,51

59
+ 

3,51 + 3,81 + 3,51 + 3,81 + 3,51 + 3,96 + 3,96 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 4,27 + 4,27 + 4,27 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 4,27 +

59
 

+
3,81 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 3,51 + 4,57 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115

59

+
4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,115 + 4,57 + 4,57 + 3,66 + 4,115 + 4,57 + 3,96 + 7,96 + 4,115 + 4,115

59
= 3,87  
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5. Начин одређивања броја пондера по основу заступљености типова мотора у смислу еколошких 
стандарда, одређује се према следећој скали: 

Према типу мотора у односу на класификацију према EURO стандардима, сваком возилу додељују 

следећи пондери дати у табели: 

 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се укупан 

број пондера свих возила дели са бројем возила. 

број пондера = 
k

BP
k

j

VOZ j
=1  

где је: 

jVOZBP - број пондера за возило j 

k - број возила 

 

Приликом одређивања броја пондера по овом критеријуму, бодоваће се сва возила којима понуђач 

учествује у поступку, укључујући и резервна возила. 

Утврђивање типова мотора врши комисија Наручиоца, у поступку стручне оцене понуда, на основу 

саобраћајне документације. 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 KĐ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 JŠ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 KČ ЕУРО 3 0,64 

 

Тип мотора 

 EURO 6, погон на гас 

(LPG или CNG) и 

хибридни мотори 

EURO 5 EURO 4 EURO 3 
EURO 2, EURO 1, 

нема еуро мотор  

Број пондера 3,18 2,54 1,91 0,64 0 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 LŠ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 KŠ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 158 KŽ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 208 JD ЕУРО 6, погон на ЦНГ 3,18 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 208 JC ЕУРО 6, погон на ЦНГ 3,18 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 220 FC ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 172 GS ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 172 GT ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 159 LĆ ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 132 NK ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 162 GČ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 162 GĐ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 141 FO ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 127 ZY ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 126 RA ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

Ni 191 OU ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 191 UZ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 198 VJ ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 126 RP ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 126 RN ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 126 ŽĐ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 175 OH ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 171 IE ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI  171 BA ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 166 OU ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 125 ŽĆ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 132 LĐ ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 198 VK ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 222 GO ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 248 AU ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 247 KG ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 141 FP ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 125 PČ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 204 RP Еуро 6, погон на ЦНГ 3,18 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 138 IR ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 224 EB ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 159 TŠ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 159 US ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 159 UŠ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 165 JW ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 172 SB ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 173 EJ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 173 EH ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 172 TF ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 198 VG ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 198 XN ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 223 BL ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 224 DT ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 224 GA ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 242 OI ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 247 DO ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 248 AT ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 159 KĐ ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 232 PB ЕУРО 3 0,64 
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регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 129 SF ЕУРО 3 0,64 

 

регистарски број возила Тип мотора Број пондера 

NI 138 IK ЕУРО 3 0,64 

 

број пондера =   
∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
=

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗
26
𝑗=1

26
=

0,64+0,64+0,64+0,64+0,64+0,64+3,18+3,18+0,64+0,64+0,64+0,64+0,64+0,64+0,64+0,64

59
+ 

0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 064 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64

59

+
3,18 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64

59

+
0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 0,64

59
= 0,77 
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6. Начин одређивања броја пондера по основу опремљености, спољног и унутрашњег изгледа, 
одређује се на следећи начин: 
 

6.1. Уређај за климатизацију 

За постојање уређаја за климатизацију у простору за путнике у возилу додељује се следећи 

број пондера: 

 

Уређај за климатизацију Има уређај Нема уређај 

Број пондера 2,50 0 

 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се 

укупан број пондера свих возила дели са бројем возила. 

број пондера = 
k

BP
k

j

VOZ j
=1  

 

где је: 

jVOZBP - број пондера за возило j 

k - број возила 

Приликом одређивања броја пондера по овом критеријуму, бодоваће се сва возила 

којима понуђач учествује у поступку, укључујући и резервна возила. 

Постојање уређаја за климатизацију у аутобусима утврдиће комисија Наручиоца, у 

поступку стручне оцене понуда. 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 KĐ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 JŠ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 KČ Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 LŠ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 KŠ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 158 KŽ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 208 JD Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 208 JC Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 220 FC Нема 0,0 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 172 GS Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 172 GT Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 132 NK Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 162 GČ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 162 GĐ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 141 FO Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 127 ZY Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 126 RA Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 191 OU Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 191 UZ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 198 VJ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 126 RP Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 126 RN Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 125 ŽĐ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 175 OH Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 171 IE Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 171 BA Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 166 UO Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 171 BA Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 125 ŽĆ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 132 LĐ Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 198 VK Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 222 GO Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 248 AU Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 247 KG Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 141 FP Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 125 PČ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 204 RP Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 138 IR Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 224 EB Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 159 TŠ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 159 US Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 159 UŠ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 165 JW Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 172 SB Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 173 EJ Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 173 EH Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 172 TF Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 171 BA Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 198 VG Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 198 XN Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 223 BL Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 224 DT Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 224 GA Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 242 OI Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 247 DO Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 248 AT Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 159 KĐ Има уређај 2,5 
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регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 232 PB Има уређај 2,5 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 129 SF Нема 0,0 

 

регистарски број возила Уређај за климатизацију Број пондера 

NI 138 IK Има уређај 2,5 

 

број пондера =  

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
=

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

26
𝑗=1

26
=

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 0,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5

26
+ 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5
 

+
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 0,0 + 2,5

= 2,415 

 

5.2. Изглед возила 
 

За изглед возила додељује се следећи број пондера: 

 

Додељена 

оцена 
5 4 3 2 1 

Број пондера 1,68 1,34 1,00 0,67 0,00 

 

Начин оцењивања возила дат је у Обрасцу за естетски преглед аутобуса. 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се 

укупан број пондера свих возила дели са бројем возила. 

број пондера = 
k

BP
k

j

VOZ j
=1  

где је: 
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jVOZBP - број пондера за возило j 

k - број возила 

Приликом одређивања броја пондера по овом критеријуму, бодоваће се сва возила 

којима понуђач учествује у поступку, укључујући и резервна возила. 

 Оцену изгледа пријављених возила извршиће комисија Наручиоца, у поступку стручне 

оцене понуда. 

 

Образац за естетски преглед аутобуса 

Записник са естетског прегледа возила 

Превозник: 

Пакет линија за који је пријављено возило: 

Марка и тип возила: 

Регистарски број: 

Место, датум и време прегледа: 

Ред.бр. 
Елементи који се 

оцењују 
Опис стања  Оцена 

Додељена 

оцена 

СПОЉНИ ИЗГЛЕД ВОЗИЛА   

1. Каросерија 

Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

  

Оштећена лимарија (корозија) , боја и спољни поклопци на 10% 

површина 
3 

Оштећена лимарија (корозија) , боја и спољни поклопци на  10-

30% површина 
1 

Оштећена лимарија (корозија) , боја и спољни поклопци на преко 

30% површина 
0 

2. Степенице 

Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

  
Делимично оштећене са антиклизајућом површином, исправне 

без антиклизајуће површине 
3 

 Делимично штећене без антиклизајуће површине 0 

3. Врата 

Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

  Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Исправна, са оштећењима (гумени делови) и без рукохвата  0 

УНУТРАШЊИ ИЗГЛЕД ВОЗИЛА   

4. Седишта 

Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

  Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Са делимичним оштећењима и без рукохвата  0 

5. Рукохвати 
Хоризонтални и вертикални рукохвати целом дужином возила 5 

  
Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 
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Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 

Хоризонтални и вертикални рукохвати на мање од 40% дужине 

возила 
0 

6. Подови 

Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

  
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца  и са 

антиклизајућим слојем 
3 

Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца и без 

антиклизајућег слоја 
0 

7. 
Унутрашње 

оплате возила 

Без оштећења и натписа (графита) 5 

  
Са оштећењима и натписима (графитима) на 20% површина 3 

Са оштећењима и натписима (графитима) на преко 20% 

површина 
0 

8. Стакла 
Без оштећења, хомологована 5 

  
Са оштећењима (осим ветробранског стакла) 0 

9. Просечна оцена (сума додељених бодова (1до8)/8)  -заокружено на цели број (без децимала)   

Напомена: За сваки пријављени аутобус се попуњава овакав образац. 

регистарски број возила NI 158 KĐ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати 
Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине 

возила 
3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 
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регистарски број возила NI 158 JŠ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати 
Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине 

возила 
3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 158 KČ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати 
Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине 

возила 
3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 
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Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 158 LŠ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 158 KŠ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 
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Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 158 KŽ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати 
Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине 

возила 
1 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 208 JD 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 
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Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 208 JC 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 220 FC 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења и без рукохвата  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 
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Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 172 GS 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 172 GT 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења са рукохватима  5 
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Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 159 LĆ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 132 NK 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 
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Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 162 GČ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 162 GĐ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 
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Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број 

возила 
NI 141 FO 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија 
Оштећена лимарија (корозија), боја и спољни поклопци на 10% 

површина 
3 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 
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регистарски број возила NI 127 ZY 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 126 RA 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 
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Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 191 OU  

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 191 UZ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 
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Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 198 VJ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 126 RP 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 
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Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

  

регистарски број возила NI 126 RN 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 125 ŽĐ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохвата  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 
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Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 175 OH 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 171 IE 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 
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Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 171 BA 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 166 UO 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 
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Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 125 ŽĆ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број 

возила 
NI 132 LĐ 
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елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са  рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 198 VK 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 
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регистарски број возила NI 222 GO 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 248 AU 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 
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Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

 Унутрашње оплате возила Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 247 KG 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 141 FP 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 
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Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 125 PČ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 204 RP 

елементи који се опис стања оцена 
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оцењују 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 138 IR 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 
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регистарски број возила NI 224 EB 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 159 TŠ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 
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Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 159 US 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 159 UŠ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима 5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 
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Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 165 JW 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 172 SB 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 
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Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 173 EJ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

регистарски број возила NI 173 EH 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 
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Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 172 TF 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 198 VG 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 
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Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 198 XN 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 223 BL 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 
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Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења без рукохвата  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 224 DT 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 
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регистарски број возила NI 224 GA 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 242 OI 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 
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Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 247 DO 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 248 AT 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Неисправни, са делимичним оштећењем пода и поклопаца са 

антиклизајућим слојем 
3 

Унутрашње оплате Без оштећења и натписа (графита) 5 
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возила 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 159 KĐ 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохватима  3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 232 PB 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења и без рукохвата 3 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 
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Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 4 

Број пондера 1,34 

 

регистарски број возила NI 129 SF 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 

Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 60-90% дужине возила 3 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

регистарски број возила NI 138 IK 

елементи који се 

оцењују 
опис стања оцена 

Каросерија Без оштећења лимарије (корозије),  боје и спољних поклопаца 5 

Степенице Исправне, без оштећења и са антиклизајућом површином 5 
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Врата Исправна, без оштећења  и са рукохватима  5 

Седишта Исправна, без оштећења са рукохватима  5 

Рукохвати Хоризонтални и вертикални рукохвати на 40-60% дужине возила 1 

Подови 
Исправни, без оштећења пода и поклопаца са антиклизајућим 

слојем 
5 

Унутрашње оплате 

возила 
Без оштећења и натписа (графита) 5 

Стакла Без оштећења, хомологована 5 

Просечна оцена 5 

Број пондера 1,68 

 

Напомена: За естетски преглед возила просечна оцена представља суму додељених бодова по 

елементима оцењивања (1 до 8)/8, заокружено на цели број (без децимала). 

број пондера =  

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
=

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑂𝑍𝑗

26
𝑗=1

26
=

1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,34 + 1,34 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68

59
+ 

1,68 + 1,34 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,34 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68

59

+
1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,34 + 1,68 +

+
1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,68 + 1,34 + 1,34 + 1,68 + 1,68

59
= 1,64 

7. Начин одређивања броја пондера по основу година обављања послова на позицији 
руководиоца у области јавног превоза, одређује се према следећој скали: 

 

 

Искуство на пословима руковођења у области јавног превоза доказује се овереном и 

потписаном потврдом предузећа у којем је руководилац обављао наведене послове у  области 

јавног превоза. 
 

Име и презиме 
руководиоца 

Радно искуство Број пондера 

Миломир Радовановић  > 20 1,12 

Радно искуство руководиоца   > 20 15 – 20  10-15  <10 

Број пондера 1,12 0,90 0,67 0,34 
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8. Начин одређивања броја пондера по основу квалификација руководиоца, одређује се на 
следећи начин: 

    Квалификација руководиоца доказује се фотокопијом дипломе коју поседује руководилац. 

Име и презиме 
руководиоца 

Степен стручне спреме Струка Број пондера 

Миломир Радовановић  ВСС Саобраћајна 0,75 

 
9. Начин одређивања броја пондера по основу просека година обаљања послова возача Д 

категорије, одређује се према следећој скали: 
 

Радни стаж на месту возача Д 

категорије (у годинама) 
до 1 1 до 5 5 до 20 преко 20 

Број пондера 1,05 2,10 2,63 2,10 

 

Број пондера који се понуђачу додељује по основу овог критеријума добија се тако што се 

укупан број пондера свих пријављених возача дели са бројем пријављених возача.  

Максимални број пријављених возача износи 2,6 возача по ангажованом возилу (без 

резервних возила), што износи 138 возача. У случају да приликом подношења понуде,  понуђач 

достави документацију за већи број возача у односу на максимални број возача за партију за коју 

подноси понуду, бодовање ће бити извршено за максимални број возача према редоследу 

пријављивања.  У случају да приликом подношења понуде, понуђач достави документацију за 

мањи број возача у односу на максимални број возача, број додељених пондера ће бити 

коригован множењем са коефицијентом који се добија као количник између броја пријављених 

возача и максималног броја возача који је потребан. 

             Струка 

Степен  

стручне спреме 

Саобраћајна 
Организационе науке, 

машинство, економија 

Остале техничке 

струке 
Остало 

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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број пондера = 
m

k

k

BP
k

j

V j




=1 = 

m

BP
k

j

V j
=1

 

где је: 

jVBP
- број пондера за возача j 

k - број пријављених возача 

m - максимални број возача који је потребан  

Радни стаж пријављених возача доказује се фотокопијама радних књижица и потврдама 

предузећа у којима је обављао послове возача Д категорије. 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави попуњени образац – Подаци о пријављеном 

руководиоцу и возачима. 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
1VBP  

Братислав Марковић 5 до 20  2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
2VBP  

Живковић Александар 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
3VBP  

Ненад Миловановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
4VBP  

Дамир Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
5VBP  

Саша Недељковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
6VBP  

Милош Митић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
7VBP  

Иван Милосављевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
8VBP  

Предраг Цветановић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
9VBP  

Далибор Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
10VBP  

Радован Митић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
11VBP  

Мирољуб Величковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
12VBP  

Далибор Митић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
13VBP  

Дејан Ђуђановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
14VBP  

Владан Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
15VBP  

Александар Перић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
16VBP  

Игор Живановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
17VBP  

Милош Стевановић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 
18VBP  

Марко Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉19
 

Срђан Коцић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉20
 

Горан Богосављевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉21
 

Иван Китановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉22
 

Братислав Смиљковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉23
 

Иван Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉24
 

Марко Цветковић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉25
 

Данко Стојановић  5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉26
 

Александар Стојковић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉27
 

Синиша Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉28
 

Иван Јовановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉29
 

Мирољуб Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉30
 

Небојша Јовановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉31
 

Владимир Кузмановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉32
 

Милош Анчевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉33
 

Ненад Илић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉34
 

Дејан Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉35
 

Југослав Јанковић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉36
 

Иван Стевановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉37
 

Срђан Михајловић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃38 

Јован Јовановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉39
 

Дејан Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉40
 

Драган Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉41
 

Милош Илић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉42
 

Жарко Раденковић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉43
 

Милан Грујић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉44
 

Миодраг Николић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉45
 

Марко Рајковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉46
 

Стефан Латински 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉47
 

Мирољуб Милојковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉48
 

Горан Милошевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉49
 

Дејан Станисављевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉50
 

Драган Марковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉51
 

Емил Благојевић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉52
 

Дејан Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉53
 

Зоран Милојић 5 до 20 2,63 

   

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉54
 

Иван Марковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉55
 

Дејан Мијајловић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉56
 

Срђан Лазић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉57
 

Љубиша Митровић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉58
 

Зоран Митић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉59
 

Владимир Симић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉60
 

Ненад Аранђеловић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉61
 

Милош Лазић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Владимир Цветковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Младен Јанковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Дејан Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Сибиновић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Срећко Радојковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Живорад Марковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Мирослав Стевановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Саша Милић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Живковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Димитријевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Милијић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Саша Дукић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Јоцић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Јовица Додић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Милош Лукић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Радољуб Стаменковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бобан Мартиновић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Саша Благојевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бојан Илић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Далибор Милетић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Стојановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бобан Коцић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бобан Димитријевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Далибор Стефанов 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Радојичић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Младен Живковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Александар Настасијевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Илић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Марко Јовановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драган Алексић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Милош Стефановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Милан Стефановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Милован Савићевић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Дејан Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Звонко Јоцић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драган Мијајловић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Дејан Савић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Звонко Ђорић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драгиша Милосављевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Јовановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Саша Ивковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бојан Вељковић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бобан Милојић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драгиша Матић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Братислав Марковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Зоран Лазић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Милан Рајковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Горан Стаменковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Владимир Јанковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Љубиша Цветковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Далибор Станковић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Марко Милановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Марко Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Дарко Илић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Марко Стаменковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Игор Ђокић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Срђан Недељковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Мирољуб Ристић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Синиша Стојковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Владица Ђорђевић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драган Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бранислав Ристић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Ненад Љубеновић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Славољуб Николић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Љубиша Ђорђевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Бојан Миљковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Стеван Ристић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Радован Миловановић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Далибор Младеновић 5 до 20 2,63 
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Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Иван Латински 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Зоран Станковић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Владица Костов 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Дараган Савић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Драган Теодосијевић 5 до 20 2,63 

 

Име и презиме возача Радни стаж на месту возача Д 
категорије (у годинама) 

Број пондера 𝐵𝑃𝑉62
 

Игор Здравковић 5 до 20 2,63 

 

Број пријављених возача је 138. Максимални број пријављених возача износи 2,6 возача по 

ангажованом возилу (без резервних возила), што износи 138 возача.  

број пондера = 
m

k

k

BP
k

j

V j




=1 = 

∑ 𝐵𝑃𝑉𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑚
=

2,63∗138

138
= 2,63 

Укупан број пондера за понуђача  износи: 

80,00 + 0,00 + 3,87 + 0,77 + 2,42 + 1,64 + 1,12 + 0,75 + 2,63 = 93,20 пондера 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































