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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.987/1 

Дана:22.11.2017. 

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.982/1 од 17.11.2017.године, директор 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 22.11.2017. 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 2017/2018.годину ЈН бр.2-III/2017 обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда и комбинованог одељења 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда  

- Партија 3.-екскурзија ученика III разреда  

- 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  

додељују се следећим понуђачима и то: 

за партију 1. –екскурзијa ученика I разреда и комбинованог одељења 

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

партију 1. заведена под дел.бр.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика III разреда  

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

партију 3. заведена под дел.бр.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године. 

за партију 8.-екскурзија ученика VIII разреда 

- Понуђачу ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55а  понуда 

за партију 8. заведена под дел.бр.972/1 од 17.11.2017.године.     
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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/2017 и то за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-

организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2017/2018.годину дел.бр.890/1 од 

1.11.2017.године и Решење о образовању Комисије за јавну набавку бр.2-III/2017, 

дел.бр.891/1 од 1.11.2017.године.  

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

за јавне набавке дана 1.11.2017.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 17.11.2017.године до 930 часова.  

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

17.11.2017.године до 930 часова пристигло је укупно по 2 (две) понуде за  све партије и то: 

за партију 1.-екскурзија ученика I разреда и комбинованог одељења 2 (две) 

понуде: 

Ред. 

Број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

за партију 3.-екскурзија ученика III разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 
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за партију 6.-екскурзија ученика VI разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

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

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

за партију 8.-екскурзија ученика VIII разреда 2 (две) понуде: 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 15.11.2017. 900 

2. 972/1 ДОО „Мatic tourist“ Ковин 17.11.2017. 839 

Неблаговремених понуда није било. 

Јавно отварање понуда обављено је у присуству представника понуђача ДОО „Маtic 

tourist“ Ковин дана 17.11.2017.године са почетком у 1000 часова у просторијама наручиоца, о 

чему је Комисија за јавну набавку сачинила записник. Накнадно је утврђено да је у 

Записнику код понуде СТУП „Вршац“ а.д Вршац за партију бр.3 грешком унето 2.999,00 

динара са ПДВ-ом по ученику уместо 2.990,00 динара. 

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 17.11.2017.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 982/1 од 17.11.2017.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/2017 (1.2.2).  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга-организовање екскурзије 

ученика I-VIII разреда за школску 2017/2018.годину обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија) и то: 

- Партија 1.-екскурзија ученика I разреда и комбинованог одељења 

- Партија 2.-екскурзија ученика II разреда 

- Партија 3.-екскурзија ученика III разреда 

- 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 1.300.000,00  динара са ПДВ-ом и то: 

- Партија бр.1 – 146.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.2 – 140.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.3 - 124.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.4 - 124.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.5 – 185.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.6 - 135.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Партија бр.7 – 156.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Паритија бр.8 - 290.000,00 динара са ПДВ-ом. 
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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 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. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.525,00 динара, укупна цена екскурзије за 

45 ученика без ПДВ-а је 113.625,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.030,00 динара, укупна цена екскурзије за 45 ученика са ПДВ-ом 136.350,00 

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

наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

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

благовремена, одговарајућа, али неприхватљива. Понуда је поднета самостално. 

Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 3.970,00 динара, укупна цена 

екскурзије за 45 ученика без ПДВ-а је 178.650,00 динара, укупна цена екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 3.970,00 динара, укупна цена екскурзије за 45 ученика са ПДВ-ом 

178.650,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за 

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

важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ 

Велика Плана и  „АRRIVA LITAS“ Пожаревац.  

 

Понуда је неприхватљива јер прелази износ процењене вредности конкретне јавне 

набавке за ту партију. 

 

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. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 1.600,00 динара, укупна цена екскурзије за 

44 ученика без ПДВ-а је 70.400,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 1.920,00 динара, укупна цена екскурзије за 44 ученика са ПДВ-ом 84.480,00 

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

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

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

благовремена, али неодговарајућа и неприхватљива. Понуда је поднета самостално. 

Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.550,00 динара, укупна цена 

екскурзије за 44 ученика без ПДВ-а је 112.200,00 динара, укупна цена екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 2.550,00 динара, укупна цена екскурзије за 44 ученика са ПДВ-ом 

112.200,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за 

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

важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ 

Велика Плана и „АRRIVA LITAS“ Пожаревац.  

 

Понуда је неодговарајућа и неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. 

став 1. тачка 5) због чега је није могуће упоредити са другом понудом, а тај 

недостатак се односи на то што је у програму путовања изостављен обилазак Етно 

куће Бело блато како је то тражено конкурсном документацијом. 

 

Партија 3.-екскурзија ученика III разреда  

- 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 2.491,67 динара, укупна цена екскурзије за 

31 ученика без ПДВ-а је 77.241,77 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-
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ом 2.990,00 динара, укупна цена екскурзије за 31 ученика са ПДВ-ом 92.690,00 

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

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Београд. 

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

благовремена, одговарајућа, али неприхватљива. Понуда је поднета самостално. 

Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 4.600,00 динара, укупна цена 

екскурзије за 31 ученика без ПДВ-а је 142.600,00 динара, укупна цена екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 4.600,00 динара, укупна цена екскурзије за 31 ученика са ПДВ-ом 

142.600,00 динара. Понуђач није у систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за 

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

важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ 

Велика Плана и „АRRIVA LITAS“ Пожаревац.  

 

Понуда је неприхватљива јер прелази износ процењене вредности конкретне јавне 

набавке за ту партију. 

 

Партија 4. – екскурзија ученика IV разреда 

- 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 2.141,67 динара, укупна цена екскурзије за 

27 ученика без ПДВ-а је 57.825,09 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.570,00 динара, укупна цена екскурзије за 27 ученика са ПДВ-ом 69.390,00 

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

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- - 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 3.550,00 динара, укупна цена екскурзије за 

27 ученика без ПДВ-а је 95.850,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 3.550,00 динара, укупна цена екскурзије за 27 ученика са ПДВ-ом 95.850,00 

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

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

120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ Велика Плана и 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац. 

  

Партија 5. – 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. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 1.858,33 динара, укупна цена екскурзије за 

31 ученика без ПДВ-а је 57.608,23 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.230,00 динара, укупна цена екскурзије за 31 ученика са ПДВ-ом 69.130,00 

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

наставнике (пратиоце)-2. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- 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 3.450,00 динара, укупна цена екскурзије за 

31 ученика без ПДВ-а је 106.950,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.450,00 динара, укупна цена екскурзије за 31 ученика са ПДВ-ом 106.950,00 

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

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

120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ Велика Плана и 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац. 
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Партија 6. – 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. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 1.625,00 динара, укупна цена екскурзије за 

50 ученика без ПДВ-а је 81.250,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 1.950,00 динара, укупна цена екскурзије за 50 ученика са ПДВ-ом 97.500,00 

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

наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- 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 2.500,00 динара, укупна цена екскурзије за 

50 ученика без ПДВ-а је 125.000,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 2.500,00 динара, укупна цена екскурзије за 50 ученика са ПДВ-ом 125.000,00 

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

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

120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ Велика Плана и 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац. 

 

Партија 7. – 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. Укупна 

цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 2.225,00 динара, укупна цена екскурзије за 

33 ученика без ПДВ-а је 73.425,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-

ом 2.670,00 динара, укупна цена екскурзије за 33 ученика са ПДВ-ом 88.110,00 

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

наставнике (пратиоце)-3. Рок важења понуде је 210 дана од дана отварања понуда. 

Назив превозника-СТУП „Вршац“ а.д Вршац. 

- 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 3.490,00 динара, укупна цена екскурзије за 

33 ученика без ПДВ-а је 115.170,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са 

ПДВ-ом 3.490,00 динара, укупна цена екскурзије за 33 ученика са ПДВ-ом 115.170,00 

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

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

120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ Велика Плана и 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац. 

 

Партија 8. – екскурзија ученика VIII разреда 

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

благовремена, али неодговарајућа и неприхватљива. Понуда је поднета самостално. 

Укупна цена екскурзије по ученику без ПДВ-а је 6.008,33 динара, укупна цена 

екскурзије за 38 ученика без ПДВ-а је 228.316,54 динара, укупна цена екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 7.210,00 динара, укупна цена екскурзије за 38 ученика са ПДВ-ом 

273.980,00 динара. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-4. Обезбеђен лекар пратилац. Рок важења понуде је 

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

 

Понуда је неодговарајућа и неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. 

став 1. тачка 5) због чега је није могуће упоредити са другом понудом, а тај 

недостатак се односи на то што је понуђен смештај у Хотелу „Јелен салаш“ на 

Палићу, а конкурсном документацијом је тражен смештај у хотелу „Александер А 

Инн“ у Суботици. Промена неког од садржаја била је дозвољена само ако нико од 
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понуђача не може да га испутни, али обзиром да је други понуђач у могућности да 

понуди смештај баш у хотелу захтеваном конкурном документацијом, то нема 

могућности да се прихвати понуда СТУП „Вршац“ а.д Вршца бр.958/1 од 

15.11.2017.године за партију бр.8. 

 

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

и одговарајућа. Понуда је поднета самостално. Укупна цена екскурзије по ученику без 

ПДВ-а је 7.790,00 динара, укупна цена екскурзије за 38 ученика без ПДВ-а је 

296.020,00 динара, укупна цена екскурзије по ученику са ПДВ-ом 7.790,00 динара, 

укупна цена екскурзије за 38 ученика са ПДВ-ом 296.020,00 динара. Понуђач није у 

систему ПДВ-а. Број рата-6, број гратиса за ученике-један гратис по одељењу, број 

гратиса за наставнике (пратиоце)-4. Обезбеђен лекар пратилац. Рок важења понуде је 

120 дана од дана отварања понуда. Назив превозника: „Југопревоз“ Велика Плана и 

„АRRIVA LITAS“ Пожаревац.  

 

Понуда прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. Чланом 107. 

став 4. ЗЈН предвиђено да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда 

садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 

упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговорајућим понудама веће 

од процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност за све партије је 

1.300.000,00 са ПДВ-ом, а ако се саберу вредности понуда код понуђача којима ће се 

доделити уговори за све партије укључујући и понуду ДОО  „Мatic tourist“ Ковин за 

партију бр.8 оне у збиру износе 933.670,00 динара са ПДВ-ом. Пошто је понуда ДОО 

„Мatic tourist“ Ковин за партију бр.8  једина одговарајућа и није већа од упоредиве 

тржишне цене, а у збиру све одабране понуде не прелазе износ процењене вредности 

јавне набавке, то ће у овом случају наручилац искористити могућност дату у члану 

107. став 4. ЗЈН. Образложени извештај у складу са чланом 107.став 5. доставиће се 

ДРИ и УЈН. 

 

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

одбијање:  

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Подносилац понуде 

 

 

Разлози за одбијање понуде 

972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

(Понуда за партију бр.1) 

Понуђена цена прелази износ процењене 

вредности конкретне јавне набавке за ту партију 

972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

(Понуда за партију бр.2) 

Понуду није је могуће упоредити са другом 

понудом из разлога што је из програма путовања 

изостављен обилазак Етно куће Бело блато. 

972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 

(Понуда за партију бр.3) 

Понуђена цена прелази износ процењене 

вредности конкретне јавне набавке за ту партију. 

958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 

(Понуда за партију бр.8) 

Понуду није могуће упоредити са другом 

понудом из разлога што је понуђен смештај у 

другом објекту, а не постоје услови за то 

(наручилац је дозволио могућност промене само 

ако нико од понуђача није у могућности то да 

испуни)  

2. Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Партија бр.1 – екскурзија ученика I 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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 3.030,00 динара 
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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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 1.920,00 динара 

Партија бр.3 – екскурзија ученика III разреда 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 

екскурзије по 

ученику са ПДВ-ом 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.990,00 динара 

Партија бр.4 – 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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.570,00 динара 

2. 972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.550,00 динара 

Партија бр.5 – 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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.230,00 динара 

2. 972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.450,00 динара 

Партија бр.6 – 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. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 1.950,00 динара 

2. 972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 2.500,00 динара 

Партија бр.7.-екскурзија ученика VII разреда 

1. 958/1 СТУП „Вршац“ а.д Вршац 2.670,00 динара 

2. 972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 3.490,00 динара 

Партија бр.8.-екскурзија ученика VIII разреда 

1. 972/1 ДОО „Matic tourist“ Ковин 7.790,00 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 и комбинованог одељења 

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

партију 1. заведена под дел.бр.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године. 

за партију 3. – екскурзија ученика III разреда  

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

партију 3. заведена под дел.бр.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године. 
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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.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године.      

за партију 8.-екскурзија ученика VIII разреда 

- Понуђачу ДОО „Мatic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55а   понуда 

за партију 8. заведена под дел.бр.972/1 од 17.11.2017.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.958/1 од 15.11.2017.године, да се уговор за партију бр.8 

додели понуђачу ДОО „Мatic tourist“ Ковин понуда за партију бр.8 заведена под дел.бр.972/1 

од 17.11.2017.године,  да се понуде ДОО „Мatic tourist“ Ковин понуде за партије бр.1. и 3. 

заведене под дел.бр.972/1 од 17.11.2017.године одбију из разлога што прелазе износ 

процењене вредности конкретне јавне набавке за те партије,  затим да се понуде ДОО „Мatic 

tourist“ Ковин понуда за партију бр.2 заведена под дел.бр.972/1 од 17.11.2017.године и 

понуда СТУП „Вршац“ а.д Вршац за партију 8. заведена под дел.бр.958/1 од 

15.11.2017.године одбију због битног недостатка из члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, 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 


