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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.307/1 

Дана:7.3.2019. 

26220 К О В И Н 

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, 

14/2015 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр.303/1 од 6.3.2019.године, в.д 

директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 7.3.2019. године,  д о н о с и,  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 Уговор о јавној набавци мале вредности услуга-превоз ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Ковин ЈН бр.1-III/2019 додељује се следећим понуђачима: 

за партију 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало 

Баваниште  

- Понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 понуда за 

партију бр.1 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.године. 

за партију 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

- Понуђачу СПР „Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 понуда за партију бр.2 

дел.бр.285/1 од 5.3.2019.године. 

за партију 3. – Мост – матична школа – Мост 

- Понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 понуда за 

партију бр.3 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.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.  

 

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 ЈН бр.1-III/2019 и то за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-превоз 

ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.162/1 од 8.2.2019.године и Решење о 

образовању Комисије за јавну набавке ЈН бр.1-III/2019, дел.бр.163/1 од 8.2.2019.године.  

Позив за подношење понуда и конкурса документација објављени су дана 

13.2.2019.године на  Порталу Управе за јавне набавке и интернет адреси школе 

www.zmajkovin.edu.rs  и у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама позвано је 

3 (три) потенцијална понуђача да доставе своје понуде и то: СПР „Марковић“ Ковин 

ул.Аеродромска бр.4, „Аутокодекс“ Београд ул.Аутопут за Нови Сад бр.73а и СП „Ласта“ а.д 

Београд ул.Аутопут Београд-Ниш бр.4. 

У року  наведеном у позиву  пристигло је укупно 6 (шест) понуда од три понуђача и 

то: 

За партију 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало 

Баваниште  

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 5.3.2019. 10:44 

2. 285/1 СПР „Марковић“ Ковин 5.3.2019. 11:10 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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За партију 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

 Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 5.3.2019. 10:44 

2. 285/1 СПР „Марковић“ Ковин 5.3.2019. 11:10 

За партију 3. – Мост-матична школа-Мост 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 280/1 СП „Ласта“ а.д Београд 5.3.2019. 10:11 

2. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 5.3.2019. 10:44 

 

 Неблаговремених понуда није било.  

 Јавно отварање понуда обављено је дана 5.3.2019.године са почетком у 1200 часова у 

просторијама наручиоца у присуству представника понуђача СПР „Марковић“ Ковин и 

„АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд, о чему је Комисија за јавну набавку сачинила записник. 

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 6.3.2019.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понудa и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 303/1 од 6.3.2019.године, Комисија је 

констатовала следеће: 

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

Редни број јавне набавке мале вредности  је  1-III/2019 (1.2.1)  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка улуга-превоз ученика ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Ковин обликована у три посебне истоврсне целине (партије) и то: 

- Партија бр.1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало 

Баваниште  

- Партија бр.2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

- Партија бр.3. –Мост-матична школа-Мост 

 Назив и ознака и општег речника набавке: услуге друмског путничког превоза за 

посебне намене-60130000. 

Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке је 2.100.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија 1.- 1.345.000,00 динара са ПДВ-ом, 

- Партија 2.- 710.000,00 динара са ПДВ-ом и 

- Партија 3.-  45.000,00 динара са ПДВ-ом.  

Средства за реализацију набавке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ковин за 

2019.годину („Сл.лист општине Ковин“, 14/18) у оквиру раздела 4., глава 4.1-основно 

образовање, функција 912, економска класификација 422-трошкови службених путовања, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001 и Финанскијским планом и планом набавки 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин за 2019.годину, конто 422411-превоз ученика. 

 Комисија за јавну набавку је пристигле понуде оценила и констатовала: 

Партија 1.-Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало Баваниште  

- Понуда понуђача „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд Аутопут за Нови Сад бр.73 је 

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

износи 913.500,00 динара без ПДВ-а, ПДВ–е:91.350,00 динара, а укупно са ПДВ-ом 

1.004.850,00 динара. Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда. Понуда 

испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне документације. Понуђач је 

уписан у регистар понуђача.  
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- Понуда понуђача СПР „Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Понуда износи 

961.800,00  динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Рок важења понуде 91 дан од дана 

отварања понуда. Понуда испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне 

документације. Понуђач је уписан у регистар понуђача.  

Партија 2.-Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

- Понуда понуђача АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд Аутопут за Нови Сад бр.73 је 

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

износи 567.000,00 динара без ПДВ-а, ПДВ–е:57.600,00 динара, а укупно са ПДВ-ом 

633.600,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. Понуда 

испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне документације. Понуђач је 

уписан у регистар понуђача.  

 

- Понуда понуђача СПР „Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Понуда износи 

523.800,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Рок важења понуде је 91 дан од 

дана отварања понуда. Понуда испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне 

документације. Понуђач је уписан у регистар понуђача.  

Партија 3.- Мост-матична школа-Мост 

- Понуда понуђача СП „Ласта“ а.д Београд Аутопут Београд-Ниш бр.4 је 

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

износи 28.800,00 динара без ПДВ-а, ПДВ–е:2.880,00 динара, а укупно са ПДВ-ом 

31.680,00 динара. Рок важења понуде је 30 данa од дана отварања понуда. Понуда 

испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне документације. Понуђач је 

уписан у регистар понуђача.  

- Понуда понуђача АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд Аутопут за Нови Сад бр.73 је 

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

износи 20.000,00 динара без ПДВ-а, ПДВ–е:2.000,00 динара, а укупно са ПДВ-ом 

22.000,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. Понуда 

испуњава све услове из Позива на понуду и конкурсне документације. Понуђач је 

уписан у регистар понуђача.  

 

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

одбијање: / 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Партија 1.-Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало Баваниште  

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 913.500,00 динара 

2. 285/1 СПР „Марковић“ Ковин 961.800,00 динара 

Партија 2.- Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1. 285/1 СПР „Марковић“ Ковин 523.800,00 динара 

2. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 576.000,00 динара 
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Партија 3.-Мост-матична школа-Мост 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1. 282/1 „АУТО КОДЕКС“ ДОО Београд 20.000,00 динара 

2. 280/1 СП „ЛАСТА“ А.Д БЕОГРАД 28.800,00 динара 

  

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

најповољније понуде ''најнижа понуђена цена'', предложила наручиоцу да се уговори 

доделе следећим понуђачима и то: 

за партију 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало 

Баваниште  

- Понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 понуда за 

партију бр.1 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.године. 

за партију 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-

Жарковац 

- Понуђачу СПР „Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 понуда за партију бр.2 

дел.бр.285/1 од 5.3.2019.године. 

за партију 3. – Мост-матична школа-Мост 

- Понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 понуда за 

партију бр.3 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.године. 

 

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

набавку да се уговор  за партију 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало 

Баваниште додели понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 

понуда за партију бр.1 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.године, да се уговор  за партију 2. – 

Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-Жарковац додели понуђачу 

СПР „Марковић“ Ковин ул.Аеродромска бр.4 понуда за партију бр.2 дел.бр.285/1 од 

5.3.2019.године, а да се за партију бр.3 уговор додели понуђачу „АУТО КОДЕКС“ Београд, 

ул.Аутопут за Нови Сад бр.73 понуда за партију бр.3 дел.бр.282/1 од 5.3.2019.године. 

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 


