
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
НОВОСАДСКА 352
ТЕМЕРИН
021/844-655
Деловодни број: 22-332  /20  20  .  -  09                                             
Датум: 02.12.2020.

                                                                                                                
                                                                                                              

На основу члана 91, Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” број 91/2019)
директорка Туристичке организације општине Темерин Марина Ињац доноси
следећу

ОДЛУКУ
о покретању отвореног поступка

Покреће  се  отворени  поступак  за  јавну  набавку  туристичке  саобраћајне
сигнализације под редним бројем 01/2020.

1) Врста предмета јавне набавке:
• добра  
• услуге
• радови

      2)Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке је: набавка добара – сигнализација ЦПВ 34928470 
Процењена вредност јавне набавке са ПДВ-ом је 2.000.000,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету , односно у финансијском плану за плаћање:
средства  за  наведену  набаку  су  предвиђена  у  финансијком плану  раздео 4,
глава 2, позиција 208/1, функција 473, конто 426913.

    3)Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка
јавне набавке:

Припрема  конкурсне  документације  :  конкурсна  документација  ће  бити
припремљена у року од 10 дана од дана доношења Одлуке о покретању јавне
набавке.



Јавни позив заједно са конкурсном документацијом ће се објавити на порталу
јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење и отварање понуда: рок за подношење понуда је 10 дана од
дана објаве јавног позива, а  отварање понуда  ће бити  обављено последњег
дана рока за подношење понуда ............ у 12.00 часова.
Рок за закључење уговор : уговор ће бити закључен у року од 1 (једног) дана од
дана  протека  рока  за  подношење  захтева  за  заштиту  права  из  члана  152.
Закона.

4) Предмет јавне набавке
набавка добара – саобраћајна туристичка сигнализација

5) Други елементи

Наручилац задржава право да одустане од поступка јавне набавке из тачке 1.
ове Одлике, Ова одлука ступа на снагу и примењује се са даном доношења.

Одговорно лице: в.д. директора Марина Ињац

 

                                                                                             
                                                                                             ________________________________
                                       в.д. директора 
                                                                                      Туристичке организације општине Темерин 
                                                                                                                    Марина Ињац

                                                Туристичка организација општине Темерин
Новосадска 352, 21235 Темерин, тел: 021/844-655

e-mail: temturorg  @  hotmail.com  , www.temerintourism.org.rs
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