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OСНОВНА ШКОЛА 

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.272/1 

Дана: 20.03.2015. 

К О В И Н 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

Назив наручиоца: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Адреса наручиоца: Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин 

Интернет страница наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs 

Врста наручиоца: просвета. 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 

набавке бр.1-III/2015 су услуге-превоз ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин. 

Назив и ознака из општег речника набавке-услуге друмског путничког превоза за посебне 

намене-60130000. 

Јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то: 

Партија 1. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Креч.улица-Жарковац   

Партија 2. – Мало Баваниште (преко Брзе Врбе)-матична школа-Мало Баваниште 

Партија 3. – Мост-Матична школа-Мост  

Уговорена вредност: 1.283.040,00 динара без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за партију 1.–590.400,00 динара (изабр.понуђач није у сист. ПДВ-а) 

Уговорена вредност за партију 2. – 692.640,00 динара (изабр. понуђач није у систему ПДВ-а). 

Уговорена вредност за партију 3. – поступак ће се поновити. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: четири. 

Број примљених понуда за партију 1: две понуде. 

Број примљених понуда за партију 2: две понуде. 

Број примљених понуда за партију 3: није било понуда за ову партију. 

Највиша понуђена цена за партију 1. – 590.400,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

Најнижа понуђена цена за партију 1. -  648.000,00 динара (понуђ. није у систему ПДВ-а) 

Највиша понуђена цена за партију 2. – 692.640,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

Најнижа понуђена цена за партију 2. – 720.000,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

Највиша понуђена цена за партију 3. – није било понуда за ову партију. 

Најнижа понуђена цена за партију 3. – није било понуда за ову партију. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша понуђена цена за партију 1. – 590.400,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

- Најнижа понуђена цена за партију 1. – 648.000,00 динара( понуђ.није у систему ПДВ-а) 

- Највиша понуђена цена за партију 2. –  692.640,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

- Најнижа понуђена цена за партију 2. – 720.000,00 динара (понуђ.није у систему ПДВ-а) 

- Највиша понуђена цена за партију 3. –  /  

- Најнижа понуђена цена за партију 3. – / 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора за партију 1.:06.03.2015.године 
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Датум доношења одлуке о додели уговора за партију 2.: 06.03.2015.године. 

Датум доношење одлуке о додели уговора за партију 3.:/ 

Датум закључења  уговора за партију 1. – 19.03.2015.године. 

Датум закључења уговора за партију 2. –19.03.2015.године. 

Датум закључења уговора за партију 3. - / 

Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор за партију 1.-СПР „Марковић“ 

Ковин ул.Аеродромска бр.4 ПИБ:104577553, матични број: 60327386 

Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор за партију 2.- СПР 

„Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 ПИБ:104577553, матични број: 60327386 

Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор за партију 3.- / 

Период важења уговора за партију 1. – од 23.03.2015. до 22.03.2016.године. 

Период важења уговора за партију 2. – од 23.03.2015. до 22.03.2016.године. 

Период важења уговора за партију 3. – /. 

Околности које представљају основ за измене уговора: За партије 1. и 2 цена је 

фиксна и не може се мењати,  а за партију 3. цена се може мењати, ако је реч о 

линијском превозу путника услед промене цене превозне карте на наведеној релацији. 


