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Туристичка организација Сокобања 
Ул. Трг Ослобођења бр. 2 
Сокобања 
Број 01-185/2022-02 
29.08.2022. год. 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА ЗА 

НАБАВКУ УСЛУГА ДОПУНЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 
спецификацијом. 

Наручилац ће код понуђача услуге поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди.  
Предмет истраживања тржишта - допуна туристичке сигнализације на подручју општине 
Сокобања.  
 
Услуге подразумевају допуну постојеће Туристичке сигнализације на подручју општине 
Сокобања у складу са Пројектом Туристичке сигнализације за општину Сокобања (у 
даљем тексту Пројекат). Поставити нове табле са носачима и фиксирати бетонским 
стопама у свему према опису и назнакама у табели испод, а потпуно у складу са 
Пројектом. Информативне табле морају бити урађене и постављене у складу са 
захтевима Наручиоца и у складу са детаљним описом из Пројекта.  
Количина и врста услуга дате су оквирно. Наручилац задржава право да не наручи све 
побројане услуге из Техничке спецификације, већ да наручи оне јединице из понуде које 
су у складу са његовим тренутним потребама и висином средстава опредељеним 
Финансијским планом Наручиоца за 2022. годину.  
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И РОК 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 

Предмет овог истраживања су информативне табле са носачима и уградњом на означеном 
месту у Пројекту, у димензијама, квалитету и количини описаној у Пројекту и табели која 
следи:  
Допуна Туристичке сигнализације на подручју општине Сокобања (ознаке конкретних табли у 

складу са Пројектом су уписане у колону 2). 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ДОПУНЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – 

НАБАВКА бр. 20/22 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Услуге допуне туристичке сигнализације  

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: Понуђач може потраживати аванс у 

висини до 50% од укупне цене. Коначно плаћање извршиће 

се најмање осам дана од дана достављања исправног рачуна 

и записника верификованог од стране овлашћеног лица 

Научиоца о извршеним услугама, не краћем од 8 и не дужем 

од 45 дана. 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: 31.10.2022.  

Место извршења услуге:  Подручје општине Сокобања 
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 Допуна Туристичкe сигнализације на подручју Сокобање 

Рб. Ознака 
табли 

Врста радова:  Количина Јединична 
цена без 
ПДВ: 

Укупна 
цена без 
ПДВ: 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом: 

1. IP 1 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

2. IP 2 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

3. IP 3 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

4. IP 4 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

5. IP 5 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

6. IP 6 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

7. IP 7 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

8. IP 8 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 

 
 

1 
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како је описано у 
пројекту.  

9. IP 9 Урадити 
информативну таблу 
и носаче и поставити 
на позицију и начин 
како је описано у 
пројекту.  

 
 

1 

   

УКУПНО:   
 

   

Рок за израду и постављање табли је 31.10.2022. године.  


