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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.1106/1 

Дана:20.11.2015. 

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.1104/1 од 19.11.2015.године, директор 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 20.11.2015. 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 2015/2016.годину ЈН бр.2-III/2015 обликовану у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

- Партија 3.-екскурзија ученика IV разреда 

- Партија 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика VI и VII разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VIII разреда 

додељујују 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.1081/1 од 17.11.2015.године. 

за партију 2.- екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

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

ул.17.октобра бр.2 понуда за партију 2. заведена под дел.бр.1075/1 од 

16.11.2015.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика IV разреда 

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

партију 3. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.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.1081/1 од 17.11.2015.године. 

За партију 5.-екскурзија ученика VI и VII разреда 

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

партију 5. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године. 

За партију 6.-екскурзија ученика VIII разреда 

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

ул.17.октобра бр.2  понуда за партију 6. заведена под дел.бр.1075/1 од 

16.11.2015.године. 

Понудa понуђача СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9 за партију 

бр.2 заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године одбија се због битног недостатка из 

члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 

Понуде понуђача ДОО „Мatic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55 за партије 

бр.2, 3 и 4 заведене под дел.бр. 1079/1 од 17.11.2015.године одбијају се због битног 

недостатка из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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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. 

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/2015 и то за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-

организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2015/2016.годину дел.бр.997/1 од 

29.10.2015.године и Решење о образовању Комисије за јавну набавке бр.2-III/2015, 

дел.бр.998/1 од 29.10.2015.године.  

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

за јавне набавке дана 04.11.2015.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, ДОО „Odisej INN“ Смедерево ул.17.октобра 2-

4 и СП „Ласта“ а.д  Београд, пословница у Смедереву ул.17.октобра бр.2. 

У року  наведеном у позиву  пристигло је укупно по 3 (три) понуде за партије 1-5 и 2 

(две) понуде за партију 6. 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. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

3. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 17.11.2015. 758 

 

за партију 2.-екскурзија ученика II и III разреда и комбиновог одељења 3 (три) 

понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

3. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 17.11.2015. 758 

 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

3. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 17.11.2015. 758 

 

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. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

3. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 17.11.2015. 758 
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за партију 5.-екскурзија ученика VI и VII разреда 3 (три) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

3. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 17.11.2015. 758 

   

за партију 6.-екскурзија ученика VIII разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1075/1 ТА „Ласта–травел и туризам“ Смедерево 16.11.2015. 1300 

2. 1079/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2015. 737 

 

Јавно отварање понуда обављено је у присуству представника сва три понуђача дана 

17.11.2015.године са почетком у 9 часова у просторијама наручиоца, о чему је Комисија за 

јавну набавку сачинила записник. 

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 19.11.2015.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 1104/1 од 19.11.2015.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/2015 (1.2.2).  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга-организовање екскурзије 

ученика I-VIII разреда за школску 2015/2016.године обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

- Партија 3.-екскурзија ученика IV разреда 

- Партија 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика VI и VII разреда 

- Партија 6.-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 1.800.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија 1.- 120.800,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 2.- 375.200,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 3.- 242.000,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 4.- 198.000,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 5. – 414.000,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 6. – 450.000,00 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 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 2.041,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 32 ученика без ПДВ-а је 65.333,64 динара, укупна цена екскурзије 
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по ученику са ПДВ-ом 2.450,00 динара, укупна цена екскурзије за 32 ученика са ПДВ-

ом 78.400,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив 

превозника-СП „Ласта“ 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 2.280,00 динара, укупна цена екскурзије за 

32 ученика без ПДВ-а је 72.960,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.280,00 динара, укупна цена екскурзије за 32 ученика са ПДВ-ом 72.960,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике: 1 гратис 

по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по 

одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas Пожаревац. 

- 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 1.877,27 динара, укупна цена екскурзије за 

28 ученика без ПДВ-а је 52.563,56 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.065,00 динара, укупна цена екскурзије за 28 ученика са ПДВ-ом 57.820,00 

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

наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок 

важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац. Овај понуђач је у обрасцу понуде за израчунавање уместо 

максималног броја ученика у том разреду, а то је 32 узимао за параметар 28 ученика. 

Максималан број ученика-путника је наручилац навео да би оценио да ли понуда 

прелази процењену вредност, међутим,  то се може да утврдити и на основу укупне 

цене по ученику са и без ПДВ-а. На основу свега изнетог, ова понуда је  ипак 

упоредива са понудама других понуђача и могуће је утврдити да ли прелази или не 

прелази процењену вредност, те се ово не може сматрати битним недостатком понуде 

у смислу члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.  

 

Партија 2.-екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

- 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 2.675,00 динара, укупна 

цена екскурзије за 69 ученика без ПДВ-а је 184.575,00 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 3.210,00 динара, укупна цена екскурзије за 69 ученика са ПДВ-

ом 221.490,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив 

превозника-СП „Ласта“ Београд. 

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

благовремена, али садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5)  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) због кога је није 

могуће упоредити са другим понудама, па је то разлог да иста буде одбијена. Понуда 

је поднета самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.390,00 

динара, укупна цена екскурзије за 69 ученика без ПДВ-а је 233.910,00 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 3.390,00 динара, укупна цена екскурзије за 69 

ученика са ПДВ-ом 233.910,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, 

број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-

један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 60 дана 

од дана отварања понуда. Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas 

Пожаревац. Овај понуђач је у својој понуди одступио од плана и програма екскурзије 

у том смислу што је понудио ручак у ресторану „Трофеј“ у етно селу „Тигањица“, 

међутим конкурсном документацијом је изричито наведено да се понуда може дати за 
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неки други ресторан само ако тражени ресторан више не ради, што не важи за 

конкретан случај.  

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

благовремена  али садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5)  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) због кога је није 

могуће упоредити са другим понудама, па је то разлог да иста буде одбијена. Понуда 

је поднета самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.365,00 

динара, укупна цена екскурзије за 51 ученика без ПДВ-а је 120.637,95 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.602,00 динара, укупна цена екскурзије за 51 

ученика са ПДВ-ом 132.702,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника 

по одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника: СТУП „Вршац“ а.д Вршац. Овај понуђач је у обрасцу понуде за 

израчунавање уместо максималног броја ученика у тим разредима, а то је 69 узимао за 

параметар 51 ученика.  Максималан број учечника-путника  је наручилац навео да би 

оценио да ли понуда прелази процењену вредност или не, међутим, то се може 

утврдити и на основу укупне цене по ученику са и без ПДВ-а. На основу свега 

изнетог, ова понуда је што се тиче овога ипак упоредива са понудама других понуђача 

и могуће је утврдити да ли прелази или не прелази процењену вредност, међутим, она 

садржи други недостатак због кога се мора одбити а то је да је у њој одступљено од 

плана и програма екскурзије датог у конкурсној документацији тако што је ручак 

уместу у Ечкој у ресторану „Каштел“, ручак понуђен у етно селу „Тигањица“. 

Конкурсном документацијом је изричито наведено да се понуда може дати за неки 

други ресторан само ако тражени ресторан више не ради, што не важи за конкретан 

случај.   

 

Партија 3.-екскурзија ученика IV  разреда 

- 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 2.458,33 динара, укупна 

цена екскурзије за 44 ученика без ПДВ-а је 108.166,52 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.950,00 динара, укупна цена екскурзије за 44 ученика са ПДВ-

ом 129.800,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив 

превозника-СП „Ласта“ Београд. 

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

благовремена, али садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5)  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) због којих је није 

могуће упоредити са другим понудама, па је то разлог да иста буде одбијена.Понуда је 

поднета самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.730,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 44 ученика без ПДВ-а је 120.120,00 динара, укупна цена 

екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.730,00 динара, укупна цена екскурзије за 44 

ученика са ПДВ-ом 120.120,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, 

број гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-

један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 60 дана 

од дана отварања понуда. Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas 

Пожаревац. Понуђач је за ову партију у свом програму путовања, одступио од плана и 

програма екскурзије захтеваног конкурсном документацијом, тако што је уместо 

обиласка Ресавске пећине понудио обилазак пећине Рисоваче, што је чини 

неприхватљивом и неупоредивом са понудама других понуђача. 

- 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 2.646,36 динара, укупна цена екскурзије за 

42 ученика без ПДВ-а је 111.147,12 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 
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ПДВ-ом 2.911,00 динара, укупна цена екскурзије за 42 ученика са ПДВ-ом 122.262,00 

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

наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок 

важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац. Овај понуђач је у обрасцу понуде за израчунавање уместо 

максималног броја ученика у том разреду, а то је 44 узимао за параметар 42 ученика. 

Максималан број ученика-путника је наручилац навео да би оценио да ли понуда 

прелази процењену вредност или не, међутим, то се може  утврдити и на основу 

укупне цене по ученику са и без ПДВ-а. На основу свега изнетог, ова понуда је  ипак 

упоредива са понудама других понуђача и могуће је утврдити да ли прелази или не 

прелази процењену вредност, те се ово не може сматрати битним недостатком понуде 

у смислу члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.  

 

Обзиром да је провером утврђено да ресторан „Аркаде“ у Аранђеловцу више не 

постоји под тим називом, за ову партију је било дозвољено да се понуди ручак у 

другом ресторану исте категорије.  

 

Партија 4. – екскурзија ученика V разреда 

- 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 2.458,33 динара, укупна 

цена екскурзије за 36 ученика без ПДВ-а је 88.499,88 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.950,00 динара, укупна цена екскурзије за 36 ученика са ПДВ-

ом 106.200,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив 

превозника-СП „Ласта“ Београд. 

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

благовремена, али садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5)  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) због којих је није 

могуће упоредити са другим понудама, па је то разлог да иста буде одбијена. Понуда 

је поднета самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.730,00 

динара, укупна цена екскурзије за 36 ученика без ПДВ-а је 98.280,00 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.730,00 динара, укупна цена екскурзије за 36 

ученика са ПДВ-ом 98.280,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број 

гратиса за ученике: 1 гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-један 

гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 60 дана од 

дана отварања понуда. Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas 

Пожаревац. 

Понуђач је за ову партију у свом програму путовања, одступио од плана и програма 

екскурзије захтеваног конкурсном документацијом, тако што је уместо обиласка 

Ресавске пећине понудио обилазак пећине Рисоваче, што је чини неприхватљивом 

и неупоредивом са понудама других понуђача. 

- 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 2.665,45 динара, укупна цена екскурзије за 

26 ученика без ПДВ-а је 69.301,70 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.932,00 динара, укупна цена екскурзије за 26 ученика са ПДВ-ом 76.232,00 

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

наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок 

важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац. Овај понуђач је у обрасцу понуде за израчунавање уместо 

максималног броја ученика у том разреду, а то је 36 узимао за параметар 26 ученика. 

Максималан број ученика-путника је наручилац навео да би оценио да ли понуда 

прелази процењену вредност или не, међутим,  то се може  утврдити и на основу 
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укупне цене по ученику са и без ПДВ-а. На основу свега изнетог, ова понуда је  ипак 

упоредива са понудама других понуђача и могуће је утврдити да ли прелази или не 

прелази процењену вредност, те се ово не може сматрати битним недостатком понуде 

у смислу члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.  

 

Обзиром да је провером утврђено да ресторан „Аркаде“ у Аранђеловцу више не 

постоји под тим називом, за ову партију је било дозвољено да се понуди ручак у 

другом ресторану исте категорије.  

 

Партија 5. – екскурзија ученика VI и VII разреда 

- 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 2.491,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 69 ученика без ПДВ-а је 171.925,23 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 2.990,00 динара, укупна цена екскурзије за 69 ученика са ПДВ-

ом 206.310,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. Назив 

превозника-СП „Ласта“ 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 2.870,00 динара, укупна цена екскурзије за 

69 ученика без ПДВ-а је 198.030,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.870,00 динара, укупна цена екскурзије за 69 ученика са ПДВ-ом 198.030,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике: 1 гратис 

по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по 

одељењу се подразумева. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas Пожаревац. 

- 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 2.173,63 динара, укупна цена екскурзије за 

53 ученика без ПДВ-а је 115.202,39 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.391,00 динара, укупна цена екскурзије за 53 ученика са ПДВ-ом 126.723,00 

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

наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по одељењу се подразумева. Рок 

важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац. Овај понуђач је у обрасцу понуде за израчунавање уместо 

максималног броја ученика у том разреду, а то је 69 узимао за параметар 53 ученика. 

Максималан број ученика-путника је наручилац навео да би оценио да ли понуда 

прелази процењену вредност или не, међутим,  то се може утврдити и на основу 

укупне цене по ученику са и без ПДВ-а. На основу свега изнетог, ова понуда је  ипак 

упоредива са понудама других понуђача и могуће је утврдити да ли прелази или не 

прелази процењену вредност, те се ово не може сматрати битним недостатком понуде 

у смислу члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.  

 

Партија 6. – екскурзија ученика VIII разреда 

- 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 6.741,67 динара, укупна 

цена екскурзије за 30 ученика без ПДВ-а је 202.250,10 динара, укупна цена екскурзије 

по ученику са ПДВ-ом 8.090,00 динара, укупна цена екскурзије за 30 ученика са ПДВ-

ом 242.700,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, 

број гратиса за наставнике (пратиоце)-jeдан гратис за наставника по одељењу се 

подразумева. Лекар: да.Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СП „Ласта“ Београд. 
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- 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 8.840,00 динара, укупна цена екскурзије за 

30 ученика без ПДВ-а је 265.200,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 8.840,00 динара, укупна цена екскурзије за 30 ученика са ПДВ-ом 265.200,00 

динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике: 1 гратис 

по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-један гратис за наставника по 

одељењу се подразумева. Лекар: да. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања 

понуда. Назив превозника:Ниш експрес-Ниш и АRRIVA litas Пожаревац. 

 

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

одбијање:  

 

А) због битног недостатка из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

одбијена је понуда понуђача СТУП „Вршац“ а.д Вршац ул.Степе Степановића бр.9 за 

партију број 2. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године, ову понуду није било 

могуће упоредити са другим понуда из разлога што је у програму путовања понуђен 

ручак у ресторану у оквиру Банатског етно села „Тигањица“, а не како је планом и 

програмом екскурзије датим у конкурсној докуматацији за ову партију тражено у 

ресторану „Каштел“ у Ечкој. Промена ресторана била је могућа само ако ресторан у 

коме је планиран ручак не ради, тада се могла дати понуда за неки други ресторан 

исте категорије.  

Б) због битног недостатка из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

одбијена је понуда понуђача ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55 

за партију број 2. заведена под дел.бр.1079/1 од 17.11.2015.године, ову понуду није 

било могуће упоредити са другим понуда из разлога што је у програму путовања 

понуђен ручак у ресторану „Трофеј“ у етно селу „Тигањица“, а не како је планом и 

програмом екскурзије датим у конкурсној докуматацији за ову партију тражено у 

ресторану „Каштел“ у Ечкој. Промена ресторана била је могућа само ако ресторан у 

коме је планиран ручак не ради, тада се могла дати понуда за неки други ресторан 

исте категорије.  

В) због битног недостатака из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

одбијене су понуде понуђача ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића 

бр.55 за партије  бр.3 и 4. заведене под дел.бр.1079/1 од 17.11.2015.године. Наиме, ове 

понуде није било могуће упоредити са понудама других понуђача из разлога што је 

овај понуђач за партије бр.3. и 4. у свом програму путовања, одступио од плана и 

програма екскурзије захтеваног конкурсном документацијом, тако што је уместо 

обиласка Ресавске пећине понудио обилазак пећине Рисоваче, што ове понуде 

чини неприхватљивим и неупоредивом са понудама других понуђача. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача Разлог за одбијање понуде Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-

ом 

1081/1 СТУП „Вршац“  а.д Вршац 

Ул.Степе Степановића бр.9 

26300 Вршац 

(Понуда за партије бр.2.) 

Понуда садржи битан 

недостатак из члана 106. став 

1. тачка 5) ЗЈН у смислу како 

је под А) у тексту наведено. 

2.602,00 динара 

1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

ул.Светозара Марковића бр.55 

 (Понуда за партије бр.2.) 

Понуда садржи битан 

недостатак из члана 106. став 

1. тачка 5) ЗЈН у смислу како 

је под Б) у тексту наведено. 

3.390,00 динара 

1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

ул.Светозара Марковића бр.55 

 (Понуда за партију бр.3.) 

Понуда садржи битан 

недостатак из члана 106. став 

1. тачка 5) ЗЈН у смислу како 

је под В) у тексту наведено. 

2.730,00 динара 
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1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

ул.Светозара Марковића бр.55 

 (Понуда за партију бр.4.) 

Понуда садржи битан 

недостатак из члана 106. став 

1. тачка 5) ЗЈН у смислу како 

је под В) у тексту наведено. 

2.730,00 динара 

 

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. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.065,00 динара 

2. 1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 2.280,00 динара 

3. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.450,00 динара 

 

Партија бр.2 – екскурзија ученика II и III  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. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 3.210,00 динара 

 

Партија бр.3 – екскурзија ученика IV разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.911,00 динара 

2. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.950,00 динара 

 

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. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.932,00 динара 

2. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.950,00 динара 

 

Партија бр.5 – екскурзија ученика VI и VII разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1081/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.391,00 динара 

2. 1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 2.870,00 динара 

3. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 2.990,00 динара 

 

Партија бр.6 – екскурзија ученика VIII разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1075/1 ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево 8.090,00 динара 
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2. 1079/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 8.840,00 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: 

 

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.1081/1 од 17.11.2015.године. 

за партију 2.- екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

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

ул.17.октобра бр.2 понуда за партију 2. заведена под дел.бр.1075/1 од 

16.11.2015.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика IV разреда 

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

партију 3. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.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.1081/1 од 17.11.2015.године.. 

За партију 5.-екскурзија ученика VI и VII разреда 

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

партију 5. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године. 

За партију 6.-екскурзија ученика VIII разреда 

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

ул.17.октобра бр.2  понуда за партију 6. заведена под дел.бр.1075/1 од 

16.11.2015.године.      

      

Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је 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.1081/1 од 17.11.2015.године, да се уговор за партију 2. додели 

Понуђачу СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево ул.17.октобра 

бр.2  понуда за партију 2. заведена под дел.бр.1075/1 од 16.11.2015.године, да се уговор за 

партију 3. додели Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 3. заведена под 

дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године,  да се уговор за партију 4.додели Понуђачу СТУП 

„Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 4. заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године, да 

се уговор за партију 5. додели Понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуда за партију 5. 

заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године, да се уговор за партију 6. додели Понуђачу 

СП „Ласта“ а.д Београд ТА „Ласта-травел и туризам“ Смедерево ул.17.октобра бр.2  понуда 

за партију 6. заведена под дел.бр.1075/1 од 16.11.2015.године, а да се понуда понуђача  

СТУП „Вршац“ а.д Вршац за партију бр.2 заведена под дел.бр.1081/1 од 17.11.2015.године и 

понуде понуђача ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Св.Марковића бр.55а за партије 2, 3 и 4. 

заведене под дел.бр.1079/1 од 17.11.2015.године одбију због битних недостатака из члана 

106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, 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 


