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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.412/1 

Дана:3.4.2019. 

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 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и Одлуке о додели уговора дел.бр.327/1 од 

14.3.2019.године в.д директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавнe набавe мале вредности услуга-организовање 

екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2018/2019.годину ЈН бр.2-III/2019 

обликована у више посебних истоврсних целина (партија 1.-8.) и то за: 

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

2. Не надокнађују се трошкови припреме и подношења понуде понуђачима пошто 

их у складу са Законом о јавним набавкама члан 88. став 2. ЗЈН сносе сами, односно није ни 

било трошкова из члана 88. став 3. ЗЈН.  

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

4. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију бр.1 у року 

од пет дана од дана коначности ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након доношња Одлуке од додели 

уговора дел.бр.327/1 од 14.3.2019.године и прибављања предходне писмене сагласности 

родитеља за извођење екскурзија. 

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 наручиоца за 

предметном набавком, због чега се иста неће понављати у току ове школске године. 

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

одељење ученике првог разреда 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. 

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

ПИБ:101409077, Матични број 08012199. 

Редни број јавне набавке мале вредности  је 2-III/2019 (1.2.2). 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга-организовање екскурзије 

ученика I-VIII разреда за школску 2018/2019.годину обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда-прва варијанта 

- Партија 2.-екскурзија ученика I разреда-друга варијанта 
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- Партија 3.-екскурзија ученика II и III разреда и комбинованог одељења 

- Партија 4.-екскурзија ученика IV разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VI разреда 

- Партија 7.-екскурзија ученика VII разреда. 

- Партија 8.-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 1.720.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија бр.1 – 120.000,00 динара са ПДВ-ом 

- 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 

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

Средства за реализацију набавке обезбеђена су приходом од родитеља за 

ваннаставне активности. 

Приход се обезбеђује на економској класификацији 742. 

Поступак јавне набавке спровeла је Комисија за јавну набaвку, коју je образовао 

директор ОШ «Јован Јовановић Змај» Ковин, посебним Решењем у складу са чланом 54. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број:124/12, 14/15 и 68/15) у саставу: Драгана 

Михајлов, председник Комисије, Филиповић Милица и Милошевић Мирјана, чланови 

Комисије и донела Одлуку о додели уговора дел.бр.327/1 од 14.3.2019.године којом су 

уговори додељени следећим понуђачима и то: 

за партију 1. –екскурзијa ученика I разреда-прва варијанта 

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

партију 1. заведена под дел.бр..244/1 од 28.2.2019.године. 

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

партију 2. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године. 

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

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

партију 3. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године. 

за партију 4. – екскурзија ученика IV разреда  

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

партију 4. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године 

за партију 5.-екскурзија ученика V разреда 

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

партију 5. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године. 

за партију 6.-екскурзија ученика VI разреда 

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

партију 6. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године. 

за партију 7.-екскурзија ученика VII разреда 

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

партију 7. заведена под дел.бр.244/1 од 28.2.2019.године. 

за партију 8.-екскурзија ученика VIII разреда 
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- Понуђачу ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55а  
понуда за партију 8. заведена под дел.бр.313/1 од 11.3.2019.године.     

Пошто реализација екскурзија зависи од прибављене претходне писмене сагласност 

родитеља за 60% ученика истог разреда, а изузетно 60% ученика одељења, а родитељи 

ученика првог разреда су све сви определили за другу варијанту, то нема услова за 

закључење уговора о реализацији екскрузије за партију бр.1. 

Наручилац неће надокнадити трошкове припреме и подношења понуде за партију бр.1 

понуђачима пошто их у складу са Законом о јавним набавкама члан 88. став 2. сносе сами, 

односно није ни било трошкова из члана 88. став 3. ЗЈН. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне 

набавке које садржи податке из Прилога 3К из Закона о јавним набавкама у року од пет 

дана од дана коначности ове одлуке. 

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. 

 

В. д директора школе 

_____________________ 

Весна Стојановић 

 


