
 
 

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА 
Градски парк 1 
11080 Земун  
Датум: 28.05.2015. год. 
 

  
На основу одредбе чл. 55. ст. 1. тачка 10. и чл. 109. ст. 4. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“,  бр.124/12 и 14/15) и Одлуке о обустави поступка бр. 35/7 од 
22.04.2015. године, Земунскa гимназијa из Земуна, 
 

 
о б ј а в љ у ј е 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    
о обустави поступка за за партијe број 1, број 2 и број 5 

 
 

1. Назив наручиоца: Земунска гимназија. 
 

2. Адреса: Градски парк 1, 11080 Земун. 
 

3. Врста наручиоца: Просвета. 
 

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
 

5. Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије, за потребе 
Земунске гимназије из Земуна, обликована у пет партија:  

• Партија број 1: Једнодневна екскурзија за ученике I разредa; 
• Партија број 2: Једнодневна екскурзија за ученике II разредa; 
• Партија број 3: Шестодневна екскурзија за ученике III разреда; 
• Партија број 4: Седмодневна екскурзија за ученике IV разреда; 
• Партија број 5: Једнодневна екскурзија за ученике II разреда. 

 
6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 - Услуге организације путовања. 
 

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а:  
 

• Партија број 1: 800.000,00 динара; 

• Партија број 2: 800.000,00 динара; 

• Партија број 3: 11.100.000,00 динара; 

• Партија број 4: 13.500.000,00 динара; 

• Партија број 5: 800.000,00 динара. 

8. Разлог за обуставу поступка:  

Предметни поступак је обустављен у фази пoсле истека рока за подношење понуда.  

На основу Плана јавних набавки за 2015. годину, директор Земунске гимназије из Земуна 
донео је Одлуку о покретању поступка, заводни 33/23 број од 10.03.2015. године, за набавку 
услуга – извођење екскурзије, ознака из Општег речника набавки – 63516000, ЈН бр. 01/2015. 



  

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 14.01.2015. 
године на Порталу јавних набавки. Комисија за спровођење јавне набавке је констатовала да 
нису испуњени услови за закључење уговора за партију број 1, партију број 2 и партију број 5, 
из разлога предвиђених Правилником о наставном плану и програму за гимназију („Службени 
гласник“ РС – „Просветни гласник“ бр. 1/2009) у којем је предвиђено: „Екскурзија се 
организује и изводи, уз претходну писaну сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% 
ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака“. За 
наведене партије пријавило се мање од 60 % ученика. 

На основу члана 109. став 2. Закона, наручилац може да обустави поступак јавне набавке из 
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца 
за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци.  
Наручилац је за партије број 1, број 2 и број 5 донео Одлуку о обустави поступка број 35/7 од 
22.04.2015. године. 
 
9. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за предметну                  
услугу се неће поново спроводити у 2015. години.  
 
 


