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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.1154/1 

Дана:29.11.2019. 

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 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр.1149/1 од 27.11.2019.године, директор 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 29.11.2019. 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 2019/2020.годину ЈН бр.3-III/2019 обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда  

- Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Партија 4. – екскурзија ученика V разреда  

- Партија 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VII разреда 

- Партија 7.-екскурзија ученика VIII разреда 

додељују 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.1120/1 од 21.11.2019.године. 

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

партију 2. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године. 

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

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

партију 3. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.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.1120/1 од 21.11.2019.године 

за партију 5.-екскурзија ученика VI разреда 

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

партију 5. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године. 

за партију 6.-екскурзија ученика VII разреда 

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

партију 6. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године. 

за партију 7.-екскурзија ученика VIII разреда 

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

партију 7. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.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.  

Школа ће закључити ове уговоре са изабраним понуђачима, ако се стекну услови 

прописани за извођење екскурзије. 
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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.3-III/2019 и то за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-

организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2019/2020.годину дел.бр.1062/1 

од 6.11.2019.године и Решење о образовању Комисије за јавну набавку бр.3-III/2019, 

дел.бр.1063/1 од 6.11.2019.године.  

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

за јавне набавке дана 8.11.2019.године, Измена и допуна конкурсне документације дана 

14.11.2019.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, СТУП „Вршац“ а.д Вршац и СП „Ласта“ а.д  Београд ТА „Ласта-

травел и туризам“ у Смедереву ул.17.октобра бр.2. Рок за подношење понуда био је 

26.11.2019.године до 1100 часова.  

У року  наведеном у Позиву за достављање понуда и Конкурсној документацији тј. до 

26.11.2019.године до 1100 часова пристигло је укупно по 2 (две) понуде за све партије и то: 

за партију 1.-екскурзија ученика I разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

Број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

за партију 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и к.о  2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

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

Ред. Број под Назив или шифра понуђача Датум Сат 
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број којим је 

понуда 

заведена 

пријема  

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 21.11.2019. 1000 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 25.11.2019 820 

Неблаговремених понуда није било. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 26.11.2019.године са почетком у 1900 часова у 

просторијама наручиоца, о чему је Комисија за јавну набавку сачинила записник.  

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 27.11.2019.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 1149/1 од 27.11.2019.године, Комисија 

је констатовала следеће: 

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

Редни број јавне набавке мале вредности  је 3-III/2019 (1.2.3).  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга-организовање екскурзије 

ученика I-VIII разреда за школску 2019/2020.годину обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда 

- Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- Партија 4.-екскурзија ученика V разреда 

- Партија 5.-екскурзија ученика VI разреда 

- Партија 6.-екскурзија ученика VII разреда 

- Партија 7.-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 1.773.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија бр.1 – 165.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.2 – 110.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.3 - 450.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.4 – 175.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.5 – 140.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.6 - 145.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.7 – 588.000,00 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 СТУП „Вршац“ а.д  ул.Степе Степановића бр.9, 26300 Вршац је 

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.416,67 

динара, укупна цена екскурзије за 33 ученика без ПДВ-а је 79.750,00 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.900,00 динара, укупна цена екскурзије за 33 

ученика са ПДВ-ом 95.700,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 
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- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 3.348,33 динара, укупна цена екскурзије за 33 ученика без ПДВ-

а је 110.494,89 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 3.499,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 33 ученика са ПДВ-ом 115.467,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 2.-екскурзија ученика II разреда 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.116,67 

динара, укупна цена екскурзије за 22 ученика без ПДВ-а је 68.566,74 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 3.740,00 динара, укупна цена екскурзије за 22 

ученика са ПДВ-ом 82.280,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 4.584,24 динара, укупна цена екскурзије за 22 ученика без ПДВ-

а је 100.853,28 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 4.867,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 22 ученика са ПДВ-ом 107.074,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 3.-екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.241,67 

динара, укупна цена екскурзије за 90 ученика без ПДВ-а је 201.750,30 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.690,00 динара, укупна цена екскурзије за 90 

ученика са ПДВ-ом 242.100,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-5. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 2.758,56 динара, укупна цена екскурзије за 90 ученика без ПДВ-

а је 248.270,40 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.899,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 90 ученика са ПДВ-ом 260.910,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-5. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 4. – екскурзија ученика V разреда 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.016,67 

динара, укупна цена екскурзије за 35 ученика без ПДВ-а је 70.583,45 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.420,00 динара, укупна цена екскурзије за 35 



 5 

ученика са ПДВ-ом 84.700,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 2.946,14 динара, укупна цена екскурзије за 35 ученика без ПДВ-

а је 103.114,90 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 3.110,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 35 ученика са ПДВ-ом 108.850,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 5. – екскурзија ученика VI разреда 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.091,67 

динара, укупна цена екскурзије за 28 ученика без ПДВ-а је 58.566,76 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.510,00 динара, укупна цена екскурзије за 28 

ученика са ПДВ-ом 70.280,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 3.658,86 динара, укупна цена екскурзије за 28 ученика без ПДВ-

а је 102.448,08 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 3.932,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 28 ученика са ПДВ-ом 110.096,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 6. – екскурзија ученика VII разреда 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.325,00 

динара, укупна цена екскурзије за 29 ученика без ПДВ-а је 67.425,00 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 2.790,00 динара, укупна цена екскурзије за 29 

ученика са ПДВ-ом 80.910,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 4.480,45 динара, укупна цена екскурзије за 29 ученика без ПДВ-

а је 129.933,05 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 4.838,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 29 ученика са ПДВ-ом 140.302,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-2. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

Партија 7. – екскурзија ученика VIII разреда 

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

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

уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 6.208,33 
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динара, укупна цена екскурзије за 49 ученика без ПДВ-а је 304.208,17 динара, укупна 

цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 7.450,00 динара, укупна цена екскурзије за 49 

ученика са ПДВ-ом 365.050,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један 

гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 

180 дана од дана отварања понуда. Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- Понуда понуђача Continental turs д.о.о. Пожаревац Стари корзо бр.30 спрат 1 локал 1 

12000 Пожаревац је благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета 

самостално. Понуђач је уписан у регистар понуђача. Укупна цена екскурзије по 

ученику без ПДВ-а је 8.567,81 динар, укупна цена екскурзије за 49 ученика без ПДВ-а 

је 419.822,69 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 8.899,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 49 ученика са ПДВ-ом 436.051,00 динара. Број рата-6, број 

гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број гратиса за наставнике (пратиоце)-3. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Назив превозника- Continental 

turs д.о.о. Кула. 

 

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

одбијање: / 

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. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  2.900,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 3.499,00динара 

Партија бр.2 – екскурзија ученика II  разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  3.740,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 4.867,00 динара 

Партија бр.3 – екскурзија ученика III и IV разреда и к.о 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  2.690,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 2.899,00 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. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  2.420,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 3.110,00 динара 

Партија бр.5 – екскурзија ученика VI разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  2.510,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 3.932,00 динара 
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Партија бр.6 – екскурзија ученика VII разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  2.790,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 4.838,00 динара 

Партија бр.7.-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. 1120/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац  7.450,00 динара 

2. 1129/1 Continental turs д.о.о. Пожаревац 8.899,00 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.1120/1 од 21.11.2019.године. 

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

партију 2. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године. 

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

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

партију 3. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.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.1120/1 од 21.11.2019.године. 

за партију 5.-екскурзија ученика VI разреда 

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

партију 5. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године.      

за партију 6.-екскурзија ученика VII разреда 

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

партију 6. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године. 

за партију 7.-екскурзија ученика VIII разреда 

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

партију 7. заведена под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године.      

 

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

набавку да се уговори за партије 1.-7 доделе понуђачу СТУП „Вршац“ а.д Вршац понуде за 

партије 1-7. заведене под дел.бр.1120/1 од 21.11.2019.године, 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 

_____________________ 

Марко Рајковић 


