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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

Дел.бр.426/1 

Дана:10.4.2019. 

К О В И Н 

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив наручиоца: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

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

Интернет страна наручиоца:www.zmajkovin.edu.rs 

Врста наручиоца: установа 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: услуге 

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

набавке бр.2-III/2019 су услуге-организовања екскурзија ученика I-VIII разреда за 

школску 2018/2019.годину. 

Назив и ознака из општег речника набавке-услуге oрганизације путовања 63516000. 

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

Партија бр.1-екскурзија ученика I разреда-прва варијанта (обуставља се поступак) 

Партија бр.2-екскурзија ученика I разреда-друга варијанта  

Партија бр.3.-екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

Партија бр.4. – екскурзије ученика IV разреда  

Партија бр.5-екскурзија ученика V разреда 

Партија бр.6.-екскурзија ученика VI разреда 

Партија бр.7-екскурзија ученика VII  разреда 

Партија бр.8-екскурзија ученика VIII разреда 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке је 1.720.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

Партија бр.1 – 120.000,00 динара са ПДВ-ом (обуставља се поступак) 

Партија бр.2 – 120.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.3 - 460.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.4.-155.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.5 – 150.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.6 - 155.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.7 – 240.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.8 - 320.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

- за партију 1.-екскурзија ученика I разреда –прва варијанта 1 (једна) понуда: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

  

- за партију 2.-екскурзија ученика I разреда-друга варијанта 2 (две) понуде: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

- за партију 3.-екскурзија ученика II и III разреда и комбин. одељ.2 (две) понуде: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 
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2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

- за партију 4.-екскурзија ученика IV разреда 2 (две) понуде: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

- за партију 5.-екскурзија ученика V разреда 2 (две) понуде: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

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

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

- за партију 7.-екскурзија ученика VII разреда 2 (две) понуде: 

1. СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

2. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

- за партију 8.-екскурзија ученика VIII разреда 1 (једна) понуде: 

  

1. ДОО „Мatic tourist“ Ковин 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за 

партију бр.1, односно за: 

- Партију бр.1.-екскурзија ученика I разреда-прва варијанта. 

Разлози за обуставу поступка за партију бр.1 су објективни и доказиви разлози који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак за ову партију оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоцаа за предметном набавком, због чега се иста неће понављати у току ове 

школске године. 

Конкретан разлог за обуставу је тај што на нивоу првог разреда који има само једно 

одељење није било потребне претходне писмене сагласности родитеља од 60% ученика 

истог разреда, односно 60% ученика одељења, тако да за партију бр.1 нису били 

испуњени услови за закључење уговора. 

Када ће поступак бити поново спроведен: поступак се неће понављати у току 

школске 2018/2019.године. 


