
Земунска гимназија, Градски парк 1, 11080 Земун, 011 - 3162680 ПИБ: 100010159,  
МБ: 07021291, http://www.zemunskagimnazija.edu.rs, office@zemunskagimnazija.edu.rs 

 На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012,14/15,68/15), доносим 
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
Услуга извођења екскурзије за трећи  разред гимназије –Партија  1   

 
У отвореном поступку јавне набавке обуставља се поступак набавке за услугу извођења 
екскурзије за Партију 1, услуга извођења екскурзије за трећи разред гимназије, у 
отовореном поступку број ЈН: 1/2017, из разлога што није пријављен минималан број ученика 
за извођење екскурзије за трећи годину разреда гимназије, те се нису створили услови за 
закључење уговора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Земунска гимназија, као Наручилац је донела Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке број број ЈН: 1/2017, из разлога што је процењена вредност предметне јавне 
набавке већа од 5.000.000,00 динара.  

Предмет јавне набавке je услуга –Услуга извођења екскурзије за трећи и четврти разред 
гимназије,обликована по партијама, процењене вредности 16.666.600,00 динара без ПДВ-а с тим 
што су процењене вредности по партијама следеће:  

Партија 1: 8.000.000,00 динара без пдв-а  
   Партија 2: 8.666.600,00 динара без пдв- 

Наведена јавна набавка предвиђена је Планом јавних набавки Земунске гимназије за 
2017. годину, , буџетској позицији: Оперативни трошак/ 423911.Остале опште услуге, под 
редним бројем 1., и у оквиру апликативног софтвера Управе за јавне набавке на 
позицији: услуге под редним бројем 1.2.1 што је и у складу са Финансијским планом за 2017. 
годину, којим су средства за ову јавну набавку, у износу од 16.666.600,00 динара без ПДВ 
предвиђена на позицији  Оперативни трошак 423911, Остале опште услуге.  

Са обзиром на то да је за извођење екскурзија потребан минимум 60% пријављених 
ученика од укупног броја ученика по години разреда гимназије,  као  и на то да се за  услугу 
извођења екскурзије за трећи разред гимназије није пријавио потребан број ученика - минимум 
60% пријављених ученика од укупног броја ученика у трећој  години разреда гимназије , нису се 
испунили  услови за закључење  уговора по Партији 2,  те се у складу са чланом 109. став 1. 
Закона о јавним набавкама обуставља набавка услуге извођења екскурзије за Партију 1. 

 Из изнетих разлога, сагласно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је 
као у диспозитиву ове одлуке.  

Нови поступак јавне набавке биће покренут када се стекну законски услови. На основу 
члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана доношења.  

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се Наручиоцу у 
року од 10 дана од дана објаве ове одлуке.  
         ДИРЕКТОР  
 

____________ 
                                                                                          Милош Бјелановић 
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