
План јавних набавки за 2016. годину 
Туристичка организација "Златибор"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2016. годину 17.12.2015.
Измена број: 01/2016 28.01.2016.
Техничка исправка број: 02/2016 15.03.2016.
Техничка исправка број: 03/2016 18.04.2016.
Измена број: 04/2016 18.05.2016.
Измена број: 05/20106 24.06.2016.
Техничка исправка број: 08/2016 07.11.2016.
Измена број: 09/2016 15.11.2016.

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

79.383.333

са ПДВ-ом

2016 79.383.333

добра 7.700.000

1.1.1 12
2015

12
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Електрична енергија неопходна за редован рад.
На основу потрошње и висине ових трошкова у 2014. години, планиране потрошње за новоотворени објекат кампа и тренутних цена ел. Енергије на
 тржишту.
интерни број поступка: ЈНМВ 01/2016 Д; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије3.000.000

По годинама: 
2016-3.000.000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

4212.700.000 3.240.000
421300.000 360.000

1.1.2 12
2015

12
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Грејање пословних просторија на гас.
На основу потрошње и висине ових трошкова у 2014. години и тренутних цена на тржишту гаса.
интерни број поступка: ЈНМВ 02/2016 Д; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка течног нафтног гаса за грејање 
просторија
1.500.000

По годинама: 
2016-1.500.000

Набавка течног нафтног гаса за грејање 
просторија

ОРН:
09133000    

4211.500.000 1.800.000

1.1.3 12
2015

12
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Гориво за возила неопходно ради обављања редовне делатности.
На основу потрошње и висине ових трошкова у 2014. години и тренутних цена на тржишту горива.
интерни број поступка: ЈНМВ 03/2016 Д; тип набавке: ; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка дизел горива за моторна возила1.200.000

По годинама: 
2016-1.200.000

Набавка дизел горива за моторна возила

ОРН:
09134220    

426100.000 120.000
4261.100.000 1.320.000
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1.1.4 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2016

Неопходна набавка новог путничког возила за обављање редовних активности, заменом старо за ново.
На основу цена возила на тржишту.
интерни број поступка: ЈНМВ 04/2016 Д; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка путничког возила2.000.000

По годинама: 
2016-2.000.000

Набавка путничког возила

ОРН:
34110000    

5121.666.000 1.999.200
512334.000 400.800

услуге 23.000.000

1.2.1 12
2015

12
2015

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Пропагандни материјал неопходан за редован рад, односно обављање основне делатности-маркетинга и пропаганде.
На основу истраживања тржишта предмета јавне набавке и тренутних цена, као и на основу података из овакве јавне набавке спроведене у 
претходној години.
интерни број поступка: ЈНМВ 01/2016 У; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге штампе информативно-пропагандног 
материјала
2.000.000

По годинама: 
2016-2.000.000

Услуге штампе информативно-пропагандног 
материјала

ОРН:
79810000    

4231.250.000 1.500.000
423750.000 900.000

1.2.2 1
2016

1
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Прање веша и тепиха и итисона неопходно обзиром да имамо смештајне капацитете коначишта, као и инфо пункт и канцеларијске просторе.
На основу истраживања тржишта и тренутних цена, као и на основу података о вредности и количини ових услуга из претходне године.
интерни број поступка: ЈНМВ 02/2016 У; тип набавке: ; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге прања и пеглања веша и прања 
тепиха и итисона
800.000

По годинама: 
2016-800.000

Услуге прања и пеглања веша и прања 
тепиха и итисона

ОРН:
98310000    

423600.000 720.000
423200.000 240.000

1.2.3 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Техничка подршка неопходна за организацију и одржавање разних концерата и манифестација.
На основу тренутних цена изнајмљивања ове опреме на тржишту и података о овим трошковима у претходној години.
интерни број поступка: ЈНМВ 03/2016 У; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Изнајмљивање бине, тенде, озвучења, 
расвете и других техничких елемената за 
концерте

2.500.000

По годинама: 
2016-2.500.000

Изнајмљивање бине, тенде, озвучења, 
расвете и других техничких елемената за 
концерте

ОРН:
79952000    

4232.200.000 2.640.000
423300.000 360.000

1.2.4 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Повећан обим посла у сезони захтева ангажовање додатног броја радника преко омладинских задруга или уговора о делу.
На основу тренутне цене радног сата за ангажовање потребног профила радника на тржишту и на основу наших планираних активности за 2015. 
годину.
интерни број поступка: ЈНМВ 04/2016 У; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 01/2016; усвојена: 28.01.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Престала потреба за овим врстама услуга.

Обављање послова преко омладинских 
задруга и уговора о делу
495.000

По годинама: 
2016-495.000

Обављање послова преко омладинских 
задруга и уговора о делу

ОРН:
98300000    

423445.000 445.000
42350.000 50.000

423-50.000 -50.000
423-445.000 -445.000
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1.2.5 4
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Организовање разних манифестација спада у редовну делатност и има за циљ повећање укупног туристичког промета и промоцију туристичке 
дестинације Златибор.
На основу тренутних цена сличних манифестација од стране сличних или истих извођача и на бази искуства и података из претходне године за ову 
врсту манифестација.
интерни број поступка: ЈНМВ 05/2016 У; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 03/2016; усвојена: 18.04.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ова јавна набавка је планирана по партијама, међутим приликом уношења у план нисмо тачно знали које ће све групе и извођачи наступати да бисмо тада тачно унели 
називе свих појединачних партија.

Одржавање концерата за летњу сезону, 
представа, књижевних вечери и слично.
4.000.000

1.. Концерт Јелене Костов180.000

10.. Концерт Бранка Пражића40.000

11.. Концерт Васила Хаџиманова325.000

12.. Концерт Лексингтон бенд800.000

2.. Концерт Гарави сокак300.000

3.. Концерт Сања Илић и Балканика800.000

4.. Концерт Атомско склониште300.000

5.. Концерт Бид бенд110.000

6.. Кабаре Горана Султановића120.000

7.. Концерт Црвена јабука750.000

8.. Концерт Џокер бенд25.000

9.. Концерт Дејан Цукић и Спори ритам бенд250.000

По годинама: 
2016-4.000.000

Одржавање концерата за летњу сезону, 
представа, књижевних вечери и слично.
1.. Концерт Јелене Костов
10.. Концерт Бранка Пражића

11.. Концерт Васила Хаџиманова
12.. Концерт Лексингтон бенд
2.. Концерт Гарави сокак
3.. Концерт Сања Илић и Балканика

4.. Концерт Атомско склониште
5.. Концерт Бид бенд
6.. Кабаре Горана Султановића
7.. Концерт Црвена јабука

8.. Концерт Џокер бенд
9.. Концерт Дејан Цукић и Спори ритам бенд

ОРН:
92312100    

4233.600.000 4.320.000
423400.000 480.000

1.2.6 11
2016

12
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Ова јавна набавка ће бити спроведена као заједничка јавна набавка са општином Чајетина.
Ова јавна набавка је неопходна у циљу привлачења што већег броја посетилаца и повећања туристичког промета за новогодишње празнике на 
Златибору.
На основу цена на тржишту за овакве и сличне концерте од стране група истог квалитета и на основу постигнутих цена за организацију концерата у
 летњој сезони.
интерни број поступка: ЈНПП 06/2016 У; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ову јавну набавку може извршити само одређени понуђач из 
уметничких разлога и заштите искључивих права.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 09/2016; усвојена: 15.11.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У циљу ангажовања реномираних и квалитетних извођача програма за дочек Нове 2017. године било је неопходно повећати првобитно планирану процењену вредност, за 
коју се испоставило, с обзиром на тренутне цене извођача програма на нову годину, да је нереално ниско планирана.

Одржавање концерта за Нову 2017. годину5.000.000

По годинама: 
2016-5.000.000

Одржавање концерта за Нову 2017. годину

ОРН:
92312100    

4232.000.000 2.400.000
4233.000.000 3.600.000
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1.2.7 1
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Неопходност редовног одржавања и поправки возног парка са уградњом неопходних резервних делова и опреме.
На основу истраживања тржишта и тренутних цена, као и на основу података о висини ових трошкова у претходној години.
интерни број поступка: ЈНМВ 07/2016 У; тип набавке: ; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Одржавање возила700.000

По годинама: 
2016-700.000

Одржавање возила

ОРН:
50110000    

425700.000 840.000

1.2.8 1
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Неопходност ангажовања професионалних агенција за пружање квалитетних услуга у области промоције туристичке понуде Златибора.
Истраживањем тржишта и постојећих цена.
интерни број поступка: ЈНМВ 08/2016 У; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге маркетинга и промоције5.000.000

По годинама: 
2016-5.000.000

Услуге маркетинга и промоције

ОРН:
79340000    

4231.500.000 1.800.000
4233.500.000 4.200.000

1.2.9 2
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Успостављањем инфо пункта и пуштањем у рад кампа на Златибору неопходно је обезбедити њихово функционисање у условима ограничене 
могућности пријема нове радне снаге у јавном сектору.
На основу цена рада на тржишту за обављање истих или сличних послова.
интерни број поступка: ЈНМВ 09/2016 У; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 01/2016; усвојена: 28.01.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015; поступак: ДОДАТ
Образложење: Указала се потреба за услугама везаним за организацију и рад рецепција инфо пункта и кампа, као и потребом за одржавањем хигијене у овим објектима.

Услуге организације и рада инфо пункта и 
одржавања хигијене
2.500.000

По годинама: 
2016-2.500.000

Услуге организације и рада инфо пункта и 
одржавања хигијене

ОРН:
79900000    

4231.800.000 1.800.000
423700.000 700.000

1.2.10 6
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2016

Обогаћивање ванпансионске понуде Златибора и понуда нових садржаја.
интерни број поступка: ЈНМВ 10/2016 У; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 18.05.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Указала се потреба за одржавањем додатних концерата у току летње сезоне 2016. године.

Одржавање концерата за летњу сезону 
2016. године.
500.000

По годинама: 
2016-500.000

Одржавање концерата за летњу сезону 
2016. године.

ОРН:
92312120    

423500.000 600.000

радови 48.683.333
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1.3.1 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Заједничка јавна набавка са општином.
У туристичкој понуди Златибора недостаје овакав тип објекта са свим његовим садржајима.
На основу предмера и предрачуна радова и датих цена на тржишту.
интерни број поступка: ЈНВВ 01/2016 Р; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 18.05.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се износ процењене вредности радова, добијена додатна наменска средства од министарства туризма.

Измена број: 05/20106; усвојена: 24.06.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се износ процењене вредности за добијена додатна средства од буџета општине Чајетина.

Изградња зграде омладинског културног 
центра
45.833.333

По годинама: 
2016-45.833.333

Изградња зграде омладинског културног 
центра

ОРН:
45200000    

5118.334.000 10.000.800
5111.666.000 1.999.200

5118.332.667 9.999.200
51127.500.666 33.000.800

1.3.2 1
2016

2
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

Набавка је неопходна у циљу заштите и очувања природних вредности пећине уз истовремено омогућавања великог броја посета и разгледања из 
непосредне близине.
На основу цена на тржишту за овакве и сличне грађевинске радове.
интерни број поступка: ЈНМВ 02/2016 Р; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 02/2016; усвојена: 15.03.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Ова јавна набавка се брише из јавних набавки мале вредности и пребацује у набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама.

Израда стаза  у Стопића пећини500.000

По годинама: 
2016-500.000

Израда стаза  у Стопића пећини

ОРН:
45200000    

515500.000 600.000
515-500.000 -600.000

1.3.3 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Омогућавање квалитетнијег разгледања  и комплетног доживљаја унутрашњих лепота и вредности пећине.
На основу тржишних цена ове опреме и цена за уградњу исте.
интерни број поступка: ЈНМВ 03/2016 Р; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 04/2016; усвојена: 18.05.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се ова јавн набавка као јавна набавка мале вредности и додаје као нова набавка на које се не примењује Закон о јавним набавкама, с обзиром да је изменом плана
 дошло до смањења процењене вредности.

Уградња са набавком лед расвете у 
"Стопића пећини" II фаза
1.500.000

По годинама: 
2016-1.500.000

Уградња са набавком лед расвете у 
"Стопића пећини" II фаза

ОРН:
45310000    

5151.500.000 1.800.000
515-1.500.000 -1.800.000

1.3.4 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2016

Неопходан магацински простор за редован рад и простор за складиштење горива за котларницу.
На основу урађеног предмера и предрачуна радова и цене истих и сличних радова на тржишту.
интерни број поступка: ЈНМВ 04/2016 Р; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Грађевински радови у кампу на Златибору2.000.000

По годинама: 
2016-2.000.000

Грађевински радови у кампу на Златибору

ОРН:
45200000    

5111.500.000 1.800.000
511500.000 600.000
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1.3.5 11
2016

11
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

11
2016

Овај поступак се уноси у план након добијеног позитивног мишљења од стране Управе за јавне набавке као техничка измена.
Део инсталација на електро радовима и водоводу и канализације се уграђује између две плоче темељне и подне и свако касније њихово 
уграђивање би проузроковало несразмерно велике техничке тешкоће и велике трошкове за наручиоца.
На основу цена на тржишту за ову врсту радова,  и на основу датог предмера и предрачуна радова урађеног од стране надзорног органа.
интерни број поступка: ЈНПП 05/2016 Р; ЗЈН: 36.1.5)1)); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 08/2016; усвојена: 07.11.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.; поступак: ДОДАТ
Образложење: У току извођења радова на згради омладинског културног центра дошло је до потребе извођења дела радова на изради прве фазе електроенергетских инсталација и 
инсталација водовода и канализације, а који се у техничком смислу не могу раздвојити од првобитно уговорених радова.

Радови на изради прве фазе 
електроенергетских инсталација и 
инсталација водовода и канализације на 
објекту зграде омладинског културног центра.

850.000

По годинама: 
2016-850.000

Радови на изради прве фазе 
електроенергетских инсталација и 
инсталација водовода и канализације на 
објекту зграде омладинског културног центра.

ОРН:
45200000    

511850.000 1.020.000
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Место и датум: М.П.

Арсен Ђурић

Овлашћено лице:

Милун Бучевац

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01/2016; усвојена: 28.01.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015
Одлука Управног одбора о додавању једне јавне набавке и брисању друге.

Техничка исправка број: 02/2016; усвојена: 15.03.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Грешком израда стаза у Стопића пећини сврстана у јавне набавке мале вредности уместо у набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама с обзиром да процењена вредност није већа од 
 500.000,00 динара.

Техничка исправка број: 03/2016; усвојена: 18.04.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Код јавне набавке одржавање концерата  није било  уписано у плану  да је то јавна набавка по партијама.

Измена број: 04/2016; усвојена: 18.05.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Одлука о изменама и допунама плана јавних набавки, услед добијања додатних средстава од министарства туризма и прерасподеле постојећих средстава по финансијском плану.

Измена број: 05/20106; усвојена: 24.06.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Ребалансом буџета опредељена додатна средства за изградњу омладинског културног центра и прерасподелом средстава у финансијском плану додаје се нова јавна набавка услуга превођења и 
услуга надзора, као набавка на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

Техничка исправка број: 08/2016; усвојена: 07.11.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Добијено позитивно мишљење од Управе за јавне набавке за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за непредвиђене радове на изградњи зграде 
омладинског културног центра број ЈН 01/2016 Р.

Измена број: 09/2016; усвојена: 15.11.2016.; план: План набавки за 2016. годину од 17.12.2015.
Одлуком Управног одбора повећања процењена вредност за јавну набавку одржавање концерта за дочек Нове 2017. године и додата нова набавка на које се не примењује законо о јавним набавкама.
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