
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
Број ЈН: 404-30/2015-01  
Број одлуке: 404-30-11/2015-01 
Дана: 13.10.2015.г. 
МАЛИ ИЂОШ 
 
  На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласникРС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја комисије за јавне набавке, 
Председник општине Мали Иђош из Малог Иђоша, доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у отвореном поступку јавне набавке услуга:  Превоз ученика основних и средњих 

школа и студената са територије општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском 
јавном превозу 

 
  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ УГОВОРИ НАЈПОВОЉНИЈИМ понудама по партијама, и то 
следећим понуђачима : 

ПАРТИЈА 1:  
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 

20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 2:  
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 

20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 3: 
FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад мат.бр.понуђача: 21054593, 
ПИБ: 108721659; понуда заведена под бр. 404-30-5/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 4:  
FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад мат.бр.понуђача: 21054593, 
ПИБ: 108721659; понуда заведена под бр. 404-30-5/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 5: 
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 

20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г. 
 

2.   Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у 
року од 3 дана од дана доношења. 

 
Образложење 

 
Наручилац је дана 01.09.2015.године донео одлуку о покретању отвореног  поступка 

јавне набавке, број 404-30-1/2015-01, за набавку услуга:  Превоз ученика основних и 
средњих школа и студената са територије општине Мали Иђош у линијском или 
ванлинијском јавном превозу, која је обликована по партијама:   

ПАРТИЈА 1: превоз ученика на релацији: Мали Иђош-Ловћенац-Фекетић-Врбас 
ПАРТИЈА 2: превоз ученика на релацији  Фекетић-Ловћенац – Мали Иђош – Бачка 
Топола 
ПАРТИЈА 3: превоз ученика и студената на релацији: Мали Иђош-Ловћенац-Фекетић-
Србобран-Нови Сад 
ПАРТИЈА 4: : превоз ученика и студената на релацији Фекетић-Ловћенац-Мали Иђош-
Суботица 



ПАРТИЈА 5: превоз ученика на релацији Мали Иђош-Ловћенац-Фекетић-Врбас-Кула 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: : 60130000 - Услуге друмског путничког 

превоза за посебне намене. 
Број набавке у плану набавки је 1.2.11.    
За наведену набавку наручилац је, дана 09.09.2015.г.,објавио јавни позив и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки,  на сајту Наручиоца, и на порталу 
службеног гласника РС. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су укупно 3 
понуде.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је сачинила извештај о 
стручној оцени понуда број: 404-30-10/2015-01 од 12.10.2015.г. 
 
Комисија је констатовала следеће: 
 I) Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Превоз ученика основних и средњих 
школа и студената са територије општине 
Мали Иђош у линијском или 
ванлинијском јавном превозу; набавка 
обликована по партијама 

 
Редни број јавне набавке 404-30/2015-01 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

10.000.000,00 дин 
ПАРТИЈА 1:  2.200.000,00  дин, 
ПАРТИЈА 2:  5.400.000,00  дин, 
ПАРТИЈА 3:     850.000,00  дин, 
ПАРТИЈА 4:     950.000,00 дин, 
ПАРТИЈА 5:     600.000,00 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)-јединичне цене услуга 

ПАРТИЈА 1:     386,35 дин,  
ПАРТИЈА 2:     588,17 дин,  
ПАРТИЈА 3:  2.010,00 дин,  
ПАРТИЈА 4:  1.515,00 дин,  
ПАРТИЈА 5:     689,37 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) )-јединичне цене услуга 

ПАРТИЈА 1:     463,62 дин,  
ПАРТИЈА 2:     705,80 дин,  
ПАРТИЈА 3:  2.412,00 дин,  
ПАРТИЈА 4:  1.818,00 дин,  
ПАРТИЈА 5:     827,26 дин. 
 

 
1) Укупан број поднетих понуда:    три 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  
бр.6., Нови Сад 

/ 

2. AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска 
бр.16. , Бачка Топола 

/ 

3. JP „VRBAS“, ул. ЈНА бр.5., Врбас / 



 
 
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање:   
 

1. Понуђач JP „VRBAS“, ул. ЈНА бр.5., Врбас, мат.бр.понуђача: 08235830, ПИБ: 
100639931; поднео је понуду за следеће партије: за партију 1, понуда заведена код Наручиоца 
под редним бројем 404-30-7/2015-01; за партију 2,  понуда заведена код Наручиоца под 
редним бројем 404-30-8/2015-01; и за партију 5, понуда заведена код Наручиоца под редним 
бројем 404-30-9/2015-01.  

Све три понуде понуђача JP  „VRBAS“,  су одбијене као неприхватљивe, јер понуђач 
није доставио доказе о испуњености следећих  услова (захтеваних у конкурсној 
документацији): 

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке: Решење о испуњености услова   за линијски превоз, или решење о 
испуњености услова за ванлинијски превоз, или решење о испуњености услова за линијски и 
за ванлинијски превоз путника издато од стране Министарства надлежног за послове 
саобраћаја,  

-  да радно или на други начин ангажује најмање 5 возача аутобуса, што доказује: 
копијом радне књижице и М образаца за возаче или копијом уговора о радном или другом 
ангажовању  и копијом возачке дозволе,  

-    да на основу власништва или уговора о лизингу тј. уговора о закупу располаже са 
довољном бројем регистрованих аутобуса са седиштима за превоз ђака и студената у 
зависности од Партије за који понуђач поднесе понуду, што доказује:  копијом пописне листе 
на дан 31.12. 2014. године;  уговором о лизингу аутобуса или уговором о закупу аутобуса,  

- да располаже са сервисном радионицом за техничко одржавање возила или да има 
уговор о пословно-техничкој сарадњи са сервисном радионицом за техничко одржавање 
возила, што доказује  Изводом из АПР о регистрованој делатности, власнички лист или 
уговор о техничко-пословној сарадњи или други одговарајући доказ;  

 
3) Критеријум за оцењивање понуде је : најнижа понуђена цена. 

 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена 
(јединична цена), узимајући у обзир и записник о отварању понуда од 12.10.2015. 
године: 
 

ПАРТИЈА 1:  
1. AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, понуђена 

јединична цена је 386,35 дин  без ПДВ-а, односно 463,62 дин са ПДВ-ом 
2. FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, понуђена јединична 

цена је 645,00 дин  без ПДВ-а, односно 774,00  дин са ПДВ-ом 
 
 ПАРТИЈА 2: 

1. AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, понуђена 
јединична цена је 588,17   дин  без ПДВ-а, односно 705,80 дин са ПДВ-ом 

2. FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, понуђена јединична 
цена је 705,00 дин  без ПДВ-а, односно 846,00  дин са ПДВ-ом 
 

ПАРТИЈА 3:  
1. FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, понуђена јединична 

цена је 2.010,00 дин  без ПДВ-а, односно 2.412,00  дин са ПДВ-ом 
 



 
ПАРТИЈА 4: 

1. FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, понуђена јединична 
цена је 1.515,00 дин  без ПДВ-а, односно 1.818,00  дин са ПДВ-ом 

 
ПАРТИЈА 5: 

1. AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, понуђена 
јединична цена је 689,37   дин  без ПДВ-а, односно 827,26 дин са ПДВ-ом 

 
II) Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија и разлог за 

избор његове понуде: 
ПАРТИЈА 1:  
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 

20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 2:  
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 

20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 3: 
FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, мат.бр.понуђача: 21054593, 
ПИБ: 108721659; понуда заведена под бр. 404-30-5/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 4:  
FARLANG TC DOO, Светозара Ћоровића  бр.6., Нови Сад, мат.бр.понуђача: 21054593, 
ПИБ: 108721659; понуда заведена под бр. 404-30-5/2015-01 од 12.10.2015.г. 
ПАРТИЈА 5: 
AGENCIJA AUTO M D.O.O., Светосавска бр.16. , Бачка Топола, мат.бр.понуђача: 
20008377, ПИБ: 103778290; понуда заведена под бр. 404-30-6/2015-01 од 12.10.2015.г 

разлог за избор је: најнижа понуђена јединична цена по партијама. 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору најповољније понуде 
за набавку: Превоз ученика основних и средњих школа и студената са територије општине Мали 
Иђош у линијском или ванлинијском јавном превозу, која је обликована по партијама; те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,  као у диспозитиву ове одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана 

објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено 
са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

 
                          Председник општине: 
 
         __________________ 
         Марко Ровчанин 


