
      
Република Србија 

Универзитет у Нишу 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 01-1075/2 

08.05.2019. године 

 

 На основу Извештаја о спровођењу поступка набавке број 01-1075/1 oд 

08.05.2019. године, и члана 38. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ број 

256/2019), декан Правног факултета доноси: 

 
 

О Д Л У К У  

о додели уговора за Н 28/2019 

 

 У поступку набавке услуге превоза за 2019. годину, спроведеног у складу са 

чланом 39. став 2. ЗЈН-а, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР: 
 - понуђачу, "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12, Ниш јер је 

његова понуда оцењена као најповољнија. 

 Вредност уговора о набавци износи 450.000,00 без ПДВ-а. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е     

 

 Наручилац је дана 24.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка 

набавке без примене Закона. 
 

 За наведену  набавку наручилац је дана 24.04.2019. године упутио позиве за 

достављање понуда потенцијалним понуђачима, и објавио јавни позив на интернет 

страници факултета. 
     

 У Извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће:  

1) Основни подаци о понуђачима:  
У предметном поступку набавке Услуге превоза за 2019.годину., пристигле су две понуде, 

које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било. Понуде за учествовање у 

поступку поднели су следећи понуђачи:     

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

05-1070 "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш 

05-1071 „ДОЈЧИНОВИЋ ТРАВЕЛ“ Д.О.О., Охридска 1,Алексинац 
  

 

 

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

05-1071 
„ДОЈЧИНОВИЋ ТРАВЕЛ“Д.О.О., 

Охридска 1,Алексинац 

Понуда наведеног понуђача је одбијена 

из разлога што исти није попунио све 

наведене ставке у образцу понуде, па  

самим тим  таква понуда није упоредива 

са осталим понудама. 

/ 

 

 

 

 

 

 

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: / 



 
 

Критеријум за оцењивање понуда  је „економски најповољнија понуда“. 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена превоза аутобусом од  минимум  61 места 30 

2. Цена превоза аутобусом од минимум 50 места 30 

3. Цена превоза комбијем од минимум 8+1 места 20 

4. Цена превоза минибусом од минимум 20+1 места 20 

 УКУПНО: 100 
 

 

Методе оцењивања 
 

 

1. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 61 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 20 пондера, док 

се по поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити 

највише 10 пондера. 

 
 

2. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 50 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 20 пондера, док 

се по поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити 

највише 10 пондера. 

 
 

3. ЦЕНА ПРЕВОЗА КОМБИЈЕМ ОД МИНИМУМ 8+1 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 10 пондера, док 

се по поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити 

највише 10 пондера. 
 

 

4. ЦЕНА ПРЕВОЗА КОМБИЈЕМ ОД МИНИМУМ 20+1 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 10 пондера, док 

се по поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити 

највише 10 пондера. 
 

 Додељивање пондера за све елементе критеријума као и за поткритеријуме 

вршиће се према следећој формули: 
 

П = Пмах * Хмин / Х 
 
 

 Легенда: 

 П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум 

 Пмах = максимални број поена за задати критеријум/поткритеријум 

 Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује  

 Х - понуђена цена из понуде која се бодује. 



Рангирање понуда 
 

 1. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 61 МЕСТА: 
  

Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш понудио је 

цену возила по ауто дану, до пређених 200 километара, у износу од 19.999,20 динара 

без ПДВ-а и цену по километру, након пређених 200 километара, у износу од 99,99 

динара без ПДВ-а. 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата, 

заокруженог на две децимале: 
 

 а) поткритеријум: цена по ауто дану до пређених 200 километара 
 

1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

20,00 х 19.999,20/ 19.999,20 = 20,00 

  

 б) поткритеријум:  цена по километру, након пређених 200 километара 
 

1. Понуђач: "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш 
 

10,00 х 99,99/99,99 = 10,00 

 

 Укупан број пондера за задати критеријум: 
 1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг Павла Стојковића 12, Ниш - 30,00 

пондера. 

  

 2. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 50 МЕСТА: 
  

 Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш понудио је 

цену возила по ауто дану, до пређених 200 километара, у износу од 19.999,20 динара 

без ПДВ-а и цену по километру, након пређених 200 километара, у износу од 99,99 

динара без ПДВ-а. 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата, 

заокруженог на две децимале: 
 

 а) поткритеријум: цена по ауто дану до пређених 200 километара 
 

1. Понуђач"VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

20,00 х 19.999,20/ 19.999,20 = 20,00 

 

 б) поткритеријум:  цена по километру, након пређених 200 километара 
 

1. Понуђач"VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

10,00 х 99,99/99,00 = 10,00 

 

 Укупан број пондера за задати критеријум: 
1. Понуђач"VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш - 30,00 

пондера 

 
  

 3. ЦЕНА ПРЕВОЗА  КОМБИЈЕМ ОД МИНИМУМ 8+1 МЕСТА: 
  

 Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш понудио је 

цену возила по ауто дану, до пређених 200 километара, у износу од 8.333,00 динара без 

ПДВ-а и цену по километру, након пређених 200 километара, у износу од 41,66 динара 

без ПДВ-а. 



 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата, 

заокруженог на две децимале: 
 

 а) поткритеријум: цена по ауто дану до пређених 200 километара 
 

1. Понуђа "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

10,00 х 8.333,00/ 8.333,00 = 10,00 
 

 б) поткритеријум:  цена по километру, након пређених 200 километара 
 

1. Понуђач"VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш : 
 

10,00 х 41,66/41,66 = 10,00 
 

 Укупан број пондера за задати критеријум: 
 1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш - 20,00 

пондера 

  

 4. ЦЕНА ПРЕВОЗА МИНИБУСОМ ОД МИНИМУМ 20+1 МЕСТА:   

 Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12, Ниш понудио је 

цену возила по ауто дану, до пређених 200 километара, у износу од 10.832,90 динара 

без ПДВ-а и цену по километру, након пређених 200 километара, у износу од 54,16 

динара без ПДВ-а. 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата, 

заокруженог на две децимале: 
 

 а) поткритеријум: цена по ауто дану до пређених 200 километара 
 

1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

10,00 х 10.832,90/ 10.832,90 = 10,00 
 

 б) поткритеријум:  цена по километру, након пређених 200 километара 
 

1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш: 
 

10,00 х 54,16/54,16 = 10,00 
 

 Укупан број пондера за задати критеријум: 
 1. Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш - 20,00 

пондера. 
  
 

 Након сабирања пондера за све елементе критеријума који се пондеришу, ранг 

листа понуђача изгледа:   

                                     Елементи        

                                   критеријума 

             

                     Назив 

                  понуђача 

АУТОБУС 

61 МЕСТО 

АУТОБУС 

50 МЕСТА 

КОМБИ 

8+1 

МЕСТО 

МИНИБУС 

20+1 

МЕСТО 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 

1. 
Понуђач "VIP TURS & SERVISE" ДОО, 

Трг  Павла Стојковића 12,Ниш 
30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

 
 

 
 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Реализатори набавке, после стручне оцене понуда, констатују да је најповољнија 

понуда понуђача: 
 

"VIP TURS & SERVISE" ДОО, Трг  Павла Стојковића 12,Ниш  
 

            и предлажу декану Факултета да њему додели уговор 



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог реализатора набавке, те је, на 

основу законског овлашћења, донело Одлуку о додели уговора понуђачу "VIP TURS & 

SERVISE" ДОО, Трг Павла Стојковића 12, Ниш, јер је његова понуда оцењена као 

најповољнија.      

 

  
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

 

Проф. др Саша Кнежевић 
 


