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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

Дел.бр.378/1 

Дана:8.6.2020. 

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 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15) Maрко Рајковић директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА I-VIII РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020.ГОДИНУ 

За партије 1-6 

ЈНбр.3-III/2019 
 

                 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 

• Назив:ОШ «Јован Јовановић Змај» Ковин 

• Адреса:Трг Жарка Зрењанина бр.7  

• Интернет страна Наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs 

• Врста наручиоца: установа, просвета. 

 

2. Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: 

Предмет јавне набавке је набавка су услуге-организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за 

школску 2019/2020.годину. 

Назив и ознака из општег речника набавки: услуге организације путовања-63516000. 

 

3. Првобитна вредност уговора се није мењала. 

 

4. Рок извршења услуге:  

мај 2020. године 

 

5. Измењени рок извршења услуге:  

мај 2021.године, тако да ће то бити ексурзије за школску 2020/2021.годину. 

 

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 

одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора: 

 Наручилац и пружалац услуга СТУП „Вршац“ а.д Вршац су дана 16.12.2019.године 

закључили Уговоре о јавним набавкама мале вредности услуга-организовање екскурзија 

ученика I-VIII разреда за школску 2019/2020.годину за партије 1-7. 

У члану 7. уговора за партије 1-6 предвиђено је између осталог следеће: „Пружалац услуга се 

обавезује да организује екскурзију ученика (па наведоно за који разред и на којој релацији) у 

термину мај 2020.године.“ Рок за извршење услуга у складу са наведеним чланом уговора 

истекао је 31.5.2020.године. Наручилац се са пружаоцем услуга договорио да се рок за 

извршење услуге помери за наредну школску годину односно за мај 2021.године за партије 1-

6, а да се уговор за партију 7. (екскурзија ученика осмог разреда) раскине у складу са чланом 

133. Закона о облигационим односима. 



 

 

Разлог за доношење одлуке о измени уговора за партије 1-6. за наведену јавну набавку је 

обавање образовно-васпитног рада на даљину од увођења ванредног стања и надаље и 

организовање наставе у школи само где је то неопходно у мањим групама уз поштовање 

превентивних мера. Околности ванредог стања доказани су Одлуком  о проглашењу 

ванредног стања на територији Републике Србије  од 15.03.2020. године. Околност примене 

превентивних мера у циљу заштите здравља запослених и ученика од ширења заразне болести 

COVID-19 доказана је Планом примене превнтивних мера за спречавање ширења заразне 

болести COVID-19 дел.бр.342/1 од 25.5.2020.године објављеног на сајту школе. 

 

У складу са наведеним, чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама  Школа је сагласна да 

се продужи рок за извршење услуге организације путовање, услед наступања више силе 

изазване епидемијом заразне болести COVID-19, те да се овe измена уговора  за партије 1-6 

(за разредe I–VII који ће следеће школске године бити II-VIII разред) регулише анексом 

уговора који ће се закључити са пружаоцем услуга за сваку од партија, a да се уговор за 

партију бр.7 који се односи на дводневну екскурзију ученика осмог разреда раскине због 

околности које су наступиле после закључења уговора због чега се исти не може реализовати 

пошто је реч о ученицима завршног разреда (чан 133. Закона о облигационим односима). 

 

7. Одлуку о измени уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

8. У року од три дана од дана доношења одлуке доставити Извештај Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

 

 

 

Директор школе 

______________________ 

Марко Рајковић 

             

 

 

 

 

 

 

 


