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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.1025/1 

Дана:22.11.2016. 

26220 К О В И Н 

Ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел./факс: 013/741-300 

Тел.013/741-052 

e-mail: zmajkovin@gmail.com 

 

                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр.1016/1 од 21.11.2016.године, директор 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 22.11.2016. године,  д о н о с и,  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

  

Уговори о јавној набавци мале вредности услуга-организовање екскурзија ученика I-

VIII разреда за школску 2016/2017.годину ЈН бр.2-III/2016 обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда  

- Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Партија 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VII разреда 

- Партија 7.-екскурзија ученика VIII разреда  

додељују се следећим понуђачима и то: 

за партију 1. –екскурзијa ученика I разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 1. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 2.- екскурзија ученика II разреда  
- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 2. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 3. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 4. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Понуђачу СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2  понуда за партију 5. заведена под дел.бр.994/1 од 

14.11.2016.године.      

за партију 6.-екскурзија ученика VII разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 6. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 7.-екскурзија ученика VIII разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9   понуда за 

партију 7. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године.      

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни школе у року од три дана од дана доношења одлуке.  

Школа ће закључити ове уговоре са изабраним понуђачима, ако се стекну услови 

прописани за извођење екскурзије. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин донео је Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке бр.2-III/2016 и то за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-

организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2016/2017.годину дел.бр.929/1 од 

25.10.2016.године и Решење о образовању Комисије за јавну набавке бр.2-III/2016, 

дел.бр.930/1 од 25.10.2016.године.  

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе 

за јавне набавке дана 26.10.2016.године и у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним 

набавкама позвано је 3 (три) потенцијална понуђача да доставе своје понуде и то:  ДОО 

„Matic tourist“ Ковин ул.Св.Марковића бр.55а, СТУП „Вршац“ а.д Вршац ТА СТУП Травел 

ул.Небојшина 41А Београд и СП „Ласта“ а.д  Београд ТА „Ласта-травел и туризам“ у 

Смедереву ул.17.октобра бр.2. Измењена и допуњена конкурсна документација објављена је 

на Порталу Управе за јавне набавке дана 07.11.2016.године и рок за подношење понуда је 

продужен и одређено је да уместо 14.11.2016 до 10
30 

часова буде до 17.11.2016.године до 9 

часова.  

У року  наведеном у Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда и Изменама и 

допунама конкурсне документације дел.бр.969/1 од 07.11.2016.године тј. до 

17.11.2016.године до 9 часова пристигло је укупно по 3 (три) понуде за  партије 1. и 3.-7 и  2 

(две) понуде за партију бр.2 и то: 

за партију 1.-екскурзија ученика I разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

Број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 

 

за партију 2.-екскурзија ученика II разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

 

за партију 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 3 

(три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 

 

за партију 4.-екскурзија ученика V разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 
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за партију 5.-екскурзија ученика VI разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 

   

за партију 6.-екскурзија ученика VII разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 

 

за партију 7.-екскурзија ученика VIII разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 09.11.2016. 10
00 

2. 994/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 14.11.2016. 12
34 

3. 1000/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2016. 8
36 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Јавно отварање понуда обављено је у присуству представника понуђача ДОО „Маtic 

tourist“ Ковин дана 17.11.2016.године са почетком у 9
33

 часова у просторијама наручиоца 

(каснило се три минута због тражења слободне просторије), о чему је Комисија за јавну 

набавку сачинила записник. Уочено је да је омашком у Записнику унето да је поступак 

отварања започет у 10
33 

уместо у 9
33 

у колико је стварно започет. 

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 21.11.2016.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 1016/1 од 21.11.2016.године, Комисија 

је констатовала следеће: 

Наручилац: ОШ „Jован Јовановић Змај“ Ковин Трг Жарка Зрењанина бр.7. 

Редни број јавне набавке мале вредности  је 2-III/2016 (1.2.2).  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга-организовање екскурзије 

ученика I-VIII разреда за школску 2016/2017.годину обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда 

- Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Партија 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VII разреда. 

- Партија 7.-екскурзија ученика  VIII разреда 

Назив и ознака и општег речника набавке:услуга организације путовања 63516000. 

Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.300.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија бр.1 – 146.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.2 – 140.000,00 динара са ПДВ-ом 
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- Партија бр.3 - 248.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.4 – 185.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.5 - 135.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.6 – 156.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Паритија бр.7 - 290.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Средства за реализацију набавке обезбеђена су приходом од родитеља за ваннаставне 

активности. 

Приход се обезбеђује на економској класификацији 742. 

Комисија за јавну набавку је пристигле понуде оценила и констатовала: 

Партија 1. – екскурзија ученика I разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 1.866,67 динара, укупна цена екскурзије за 

42 ученика без ПДВ-а је 78.400,14 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.240,00 динара, укупна цена екскурзије за 42 ученика са ПДВ-ом 94.080,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.241,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 42 ученика без ПДВ-а је 94.150,14 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.690,00 динара, укупна цена екскурзије за 42 ученика са ПДВ-

ом 112.980,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.730,00 динара, укупна цена екскурзије за 

42 ученика без ПДВ-а је 114.660,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.730,00 динара, укупна цена екскурзије за 42 ученика са ПДВ-ом 114.660,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „АRRIVA LITAS“ Пожаревац, 

„НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и „СТРАТУС“ Банатски 

Брестовац.   

 

Партија 2.-екскурзија ученика II разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.175,00 динара, укупна цена екскурзије за 

32 ученика без ПДВ-а је 69.600,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.610,00 динара, укупна цена екскурзије за 32 ученика са ПДВ-ом 83.520,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.408,33 динара, укупна 

цена екскурзије за 32 ученика без ПДВ-а је 77.066,56 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.890,00 динара, укупна цена екскурзије за 32 ученика са ПДВ-

ом 92.480,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд.  
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Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 1.800,00 динара, укупна цена екскурзије за 

62 ученика без ПДВ-а је 111.600,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.160,00 динара, укупна цена екскурзије за 62 ученика са ПДВ-ом 133.920,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-5. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.075,00 динара, укупна 

цена екскурзије за 62 ученика без ПДВ-а је 128.650,00 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.490,00 динара, укупна цена екскурзије за 62 ученика са ПДВ-

ом 154.380,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-5. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.490,00 динара, укупна цена екскурзије за 

62 ученика без ПДВ-а је 154.380,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.490,00 динара, укупна цена екскурзије за 62 ученика са ПДВ-ом 154.380,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-5. Рок важења понуде је 

210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „АRRIVA LITAS“ Пожаревац, 

„НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и „СТРАТУС“ Банатски 

Брестовац. 

 

Партија 4. – екскурзија ученика V разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.266,67 динара, укупна цена екскурзије за 

47 ученика без ПДВ-а је 106.533,49 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.720,00 динара, укупна цена екскурзије за 47 ученика са ПДВ-ом 127.840,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.541,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 47 ученика без ПДВ-а је 119.458,49 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 3.050,00 динара, укупна цена екскурзије за 47 ученика са ПДВ-

ом 143.350,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.190,00 динара, укупна цена екскурзије за 

47 ученика без ПДВ-а је 149.930,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.190,00 динара, укупна цена екскурзије за 47 ученика са ПДВ-ом 149.930,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 

210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „АRRIVA LITAS“ Пожаревац, 

„НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и „СТРАТУС“ Банатски 

Брестовац. 
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Партија 5. – екскурзија ученика VI разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.366,67 динара, укупна цена екскурзије за 

34 ученика без ПДВ-а је 80.466,78 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.840,00 динара, укупна цена екскурзије за 34 ученика са ПДВ-ом 96.560,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.325,00 динара, укупна 

цена екскурзије за 34 ученика без ПДВ-а је 79.050,00 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.790,00 динара, укупна цена екскурзије за 34 ученика са ПДВ-

ом 94.860,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.290,00 динара, укупна цена екскурзије за 

34 ученика без ПДВ-а је 111.860,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.290,00 динара, укупна цена екскурзије за 34 ученика са ПДВ-ом 111.860,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 

210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „АRRIVA LITAS“ Пожаревац, 

„НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и „СТРАТУС“ Банатски 

Брестовац. 

 

Партија 6. – екскурзија ученика VII разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.283,33 динара, укупна цена екскурзије за 

39 ученика без ПДВ-а је 89.049,87 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.740,00 динара, укупна цена екскурзије за 39 ученика са ПДВ-ом 106.860,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.408,33 динара, укупна 

цена екскурзије за 39 ученика без ПДВ-а је 93.924,87 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.890,00 динара, укупна цена екскурзије за 39 ученика са ПДВ-

ом 112.710,00 динара.  Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 240 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.360,00 динара, укупна цена екскурзије за 

39 ученика без ПДВ-а је 131.040,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.360,00 динара, укупна цена екскурзије за 39 ученика са ПДВ-ом 131.040,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „АRRIVA LITAS“ Пожаревац, 
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„НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и „СТРАТУС“ Банатски 

Брестовац. 

 

Партија 7. – екскурзија ученика VIII разреда 

- Понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 6.591,66 динара, укупна цена екскурзије за 

29 ученика без ПДВ-а је 191.158,14 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 7.910,00 динара, укупна цена екскурзије за 29 ученика са ПДВ-ом 229.390,00 

динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за 

наставнике (пратиоце)-3. Обезбеђен лекар пратилац. Рок важења понуде је 240 дана 

од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта – травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 7.241,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 29 ученика без ПДВ-а је 210.008,43 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 8.690,00 динара, укупна цена екскурзије за 29 ученика са ПДВ-

ом 252.010,00 динара. Број рата-8, број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Обезбеђен лекар пратилац. Рок важења понуде је 

240 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: СП „Ласта“ а.д Београд.. 

- Понуда понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин Ул.Св.Марковића бр.55 је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 8.980,00 динара, укупна цена екскурзије за 

29 ученика без ПДВ-а је 260.420,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 8.980,00 динара, укупна цена екскурзије за 29 ученика са ПДВ-ом 260.420,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Обезбеђен лекар 

пратилац. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац, „НИШЕКСПРЕС“ Ниш, „М&М company“ Обреновац и 

„СТРАТУС“ Банатски Брестовац. 

 

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

одбијање: / 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

Партија бр.1 – екскурзија ученика I разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.240,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.690,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 2.730,00 динара 

 

Партија бр.2 – екскурзија ученика II  разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.610,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.890,00 динара 
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Партија бр.3 – екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.160,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.490,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 2.490,00 динара 

У конкурсној документацији је било предвиђено да уколико две или више понуда 

имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који понуди већи број гратиса по одељењу за ученике, а ако је и број гратиса по одељењу за 

ученике исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок 

важења понуде. Тако да је у конкретном случају код исте понуђене цене за партију бр.3 као 

повољнија рангирана понуда ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево у односу на понуду 

ДОО „Matic tourist“ Ковин, пошто је као рок важења понуде ТА „Ласта-травел и туризам“ 

Смедерево навела 240 дана од дана отварања понуда, а ДОО „Matic tourist“ Ковин 210 дана 

од дана отварања понуда, а број гратиса по одељењу за ученике је исти код оба понуђача. 

 

Партија бр.4 – екскурзија ученика V разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.720,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 3.050,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.190,00 динара 

 

Партија бр.5 – екскурзија ученика VI разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.790,00 динара 

2. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.840,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.290,00 динара 

 

Партија бр.6 – екскурзија ученика VII разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.740,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.890,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.360,00 динара 

 

Партија бр.7.-екскурзија ученика VIII разреда 

1. 983/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 7.910,00 динара 

2. 994/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 8.690,00 динара 

3. 1000/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 8.980,00 динара 

 

 

Комисија је после стручне оцене понуда, на основу датог критеријума за избор 

најповољније понуде ''најнижа понуђена цена'', предложила наручиоцу да уговоре додели 

следећим понуђачима и то: 
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за партију 1. –екскурзијa ученика I разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 1. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 2.- екскурзија ученика II разреда  
- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 2. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 3. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 4. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Понуђачу СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 

ул.17.октобра бр.2  понуда за партију 5. заведена под дел.бр.994/1 од 

14.11.2016.године.      

за партију 6.-екскурзија ученика VII разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9  понуда за 

партију 6. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године. 

за партију 7.-екскурзија ученика VIII разреда 

- Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9   понуда за 

партију 7. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године.      

                                

Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин прихватио је предлог комисије за јавну 

набавку да се уговор за партију 1. додели понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за 

партију 1. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године, да се уговор за партију 2. додели 

понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 2. заведена под дел.бр.983/1 од 

09.11.2016.године, да се уговор за партију 3. додели понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

понуда за партију 3. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године,  да се уговор за партију 

4.додели понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 4. заведена под дел.бр.983/1 

од 09.11.2016.године, да се уговор за партију 5. додели понуђачу СП „Ласта“ а.д Београд ТА 

„Ласта-травел и туризам“ Смедерево ул.17.октобра бр.2  понуда за партију 5. заведена под 

дел.бр.994/1 од 14.11.2016.године, да се уговор за партију 6. додели понуђачу СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 6. заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године, да 

се уговор за партију 7. додели понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 7. 

заведена под дел.бр.983/1 од 09.11.2016.године, те је на основу законског овлашћења донео 

одлуку као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач има право да поднесе  Захтев 

за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на порталу Управе за 

јавне набавке. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

Директор школе 

_____________________ 

Весна Јотић 


