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На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 

01/2017 Д од 16. децембра 2016. године, 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЗЛАТИБОР“ 

31315 Златибор, Миладина Пећинара број 2. 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЈНМВ 01/2017 Д 
 
 

1. Наручилац: Туристичка организација „Златибор“ 

2. Адреса: Миладина Пећинара број 2, 31315 Златибор 

3. Интернет страница Наручиоца: www.zlatibor.org.rs   

4. Врста наручиоца: Други наручилац 

5. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

6. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије. 

7. Назив и ознака из општег речника набавке је: 09310000 - електрична енергија. 

8. Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

9. Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.  

10. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту 

www.ujn.gov.rs  а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, 
односно интернет адреси www.zlatibor.org.rs  

11. Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном 

документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, 

поштом или лично предајом, на адресу Туристичка организација “Златибор“, Златибор, 

Миладина Пећинара број 2, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА–

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БРОЈ ЈНМВ 01/2017 Д, НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте 

назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој 

понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број 

телефона једног лица за контакт. 

12. Благовремена понуда је понуда која је поднета код Наручиоца најкасније до дана 26. 

децембра 2016. године до 10:00 часова. 

13. Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 26. 

децембра 2016. године, у 10:30 часова у просторијама Туристичке организације 

“Златибор“, Златибор, Миладина Пећинара број 2.  

14. Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати 

само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца 

предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења 

морају имати број, датум и бити оверена) 
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15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда 

Лица за контакт: Јован Павловић, тел: мобилни 064/8517645. 

Е - mail адреса: jpavlovic@zlatibor.org.rs  

Радно време Наручиоца је сваким даном (укључујући суботе, недеље, државне и верске 

празнике) од 08:00-15:00 часова. 
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