
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВРСТА    ДОБАРА:    Набавка  и  постављање  саобраћајне  туристичке  сигнализације  на  територији
општине Темерин. Предметна набавка обухвата набавку материјала, израду и монтажу туристичке
саобраћајне сигнализације са пратећим припремним и монтажним радовима. 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: ЦВП: 34928470 – сигнализација

ПЕРИОД   ИСПОРУКЕ     ДОБАРА:   децембар 2020. - јануар 2021.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку у складу са чланом 52. Закона о јавним
набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 91/2019) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а
ради закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

КВАЛИТЕТ 

У складу са захтевима из спецификације и прописима који прате наведену област

КОЛИЧИНА И ОПИС   ДОБАРА  

Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији која је део конкурсне документације.
Техничке карактеристике саобраћајних стубова:

• Дужина стуба по захтеву наручиоца

• Пречник стуба минимум 60мм

• Горњи део стуба затворен пластичним чепом

• У доњем делу стуба по два пара рупа унакрсно фи 12мм на удаљености од 100мм до краја
стуба

• Уз сваки стуб обезбедити арматуру 2 комада фи 8мм дужине 300мм

• Стубови морају бити метални топлоцинчани, дебљина зида стуба мин. 2,0 мм

Техничке карактеристике саобраћајних знакова:
• Саобраћајни знакови морају да испуњавају захтеве важећег СРПС стандарда СРПС ЕН 12899

или  еквивалент  и  услове  из  Члана 16,  Правилника  о  саобраћајној  сигнализацији  или
еквивалент:

• Фактор сигурности за оптерећење класе (PAF1)

• Притисак ветра класе (W5)

• Динамички притисак снаге класе (DSL1)

• Највећу привремену дефлексију класе (TDB4)

• Саобраћајне знакове испоручити са припадајућим шелнама и шрафовима за монтажу

• Саобраћајни знакови који су предмет набавке морају да буду израђени на алуминијуму;

• Саобраћајни знакови и табле морају да имају алуминијумски профил на ивици (обујмицу)

• Морају да поседују сертификат о сталности перформанси за сву сигнализацију која је предмет
набавке

• Саобраћајни знаци морају бити заштићени антиграфит фолијом као и UV фолијом



Р  ок   испоруке: у року од 5 дана почев од пријема налога наручиоца да испоручи саобраћајне   
знакове и опрему, а за ситуације које угрожавају безбедност саобраћаја на путевима и животе и 
здравље људи, одмах у хитном поступку.

Место испоруке – општина Темерин.

БР. 
ПОЗ.

ОЗНАКА ТАБЛЕ
ДИМЕНЗИЈЕ

(cm)

ПОВРШИ
НА
(m²)

КОМАДА

1 III-405 170x180 3.06 1
2 III-405 170x220 3.74 2
3 III-405 180x40 0.72 1
4 III-405 180x190 3.42 1
5 III-405 210x150 3.15 1
6 III-405 210x160 3.63 3
7 III-405 210x220 4.62 1
8 III-405 220x280 6.16 2
9 III-405 290x120 3.48 2

10 III-405 210x30 0.63 2
11 III-405 210x40 0.84 2
12 III-405 220x80 1.76 2
13 III-405 250x30 0.75 2
14 III-405 260x30 0.78 2
15 III-405 260x40 1.04 2
16 III-405 110X40 0.44 1
17 III-405 130X80 1.04 2
18 III-405 140X40 0.56 2
19 III-405 150x70 1.05 2
20 III-405 190x40 0.76 1
21 III-405 210x40 0.84 1
22 III-405 140x24 0.336 24

23 III-405 140x40 0.56 1

БР. 
ПОЗ.

ВРСТА НОСАЧА
ДУЖИНА 
НОСАЧА

(m)
КОМАДА

1
РЕШ. НОСАЧ

(R-60-30-1)
4.2 7

2
РЕШ. НОСАЧ

(R-60-30-1)
5.4 4

3
ПОЛУПОРТАЛНИ

НОСАЧ
а=1.8
b=1.7

2

4
ПОЛУПОРТАЛНИ

НОСАЧ
а=1.8
b=1.8

1

5
ПОЛУПОРТАЛНИ

НОСАЧ
а=1.8
b=2.1

2

6
ПОЛУПОРТАЛНИ

НОСАЧ
а=2.3
b=1.7

1



7
ПОЛУПОРТАЛНИ

НОСАЧ
а=2.3
b=2.1

1

8
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

2.6 2

9
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

2.6 4

10
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

2.7 12

11
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

2.8 2

12
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

3.2 4

13
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

2.8 7

14
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

3 2

15
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

3.2 2

16
УКРАСНИ СТУБ

ОД ЛИВЕНОГ
СИЛУМИНА

4.4 2

17
ПОЦИНК. ЦЕВ
(Ø60, d=3mm)

3.6 2

МЕСТО МОНТАЖЕ: 

Разне локације на територији општине Темерин, предвиђене пројектом. 

Локације  на  државним  путевима  :Раскрсница  државног  пута  IIA-102  и  државног  пута  IIA-112  у
Темерину (Чилаг),  раскрсница државног пута IIA-112 и Народног фронта у Темерину, раскрсница
државног пута IIA-102 и улице Народног фронта у Темерину, државни пут IIA-102 код Парка природе
Јегричка, центар Темерина раскрсница државног пута IIA-102 и улице Петефи Шандора, на државном
путу IIA-102 код католичке цркве Св. Розалије у Темерину, на државном путу IIA-100 у Сиригу код
цркве Св Василија Острошког, на раскрсници државног пута IIA-102 и Партизанске улице у Старом
Ђурђеву,  на државном путу IIA-100 у Сиригу код Парка природе Јегричка, на државном путу IIA-100
у Сиригу код Споменика жртвама фашизма,  на државном путу IIA-102 у Бачком Јарку код цркве
Успења Пресвете Богородице, на државном путу IIA-102 у Темерину код Викарије Лурдске Госпе 

Локације на уличној мрежи путева: улица Петефи Шандора ( стадион ТСК-а и Вашариште ), улица
Народног фронта  ( Дворац Сечен, спортска хала, базен ), индустријска зона на Иланџи у Старом
Ђурђеву

Два стуба пешачке туристичке сигнализације постављају се у центру Темерина код Кулурног центра
општине Темерин и на раскрсници улице Петефи Шандора и Народног фронта код дворца Сечен.

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ: 

Уколико је Наручилац уочио и писмено обавестио Испоручиоца добара на недостатак конкретног
добра, рок за отклањање недостатка је 5 дана по писменом обавештењу, а за ситуације које угрожавају
безбедност саобраћаја на путевима и животе и здравље људи, одмах у хитном поступку.

ГАРАНТНИ РОК ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Гарантни рок за испоручена добра је 2 (две)  године од примопредаје добара.



ПЛАЋАЊЕ

Плаћање се врши на следећи начин: 
-50% аванс,
-50% по основу испуњења уговорних обавеза, а по потписаном и овереном записнику о примопредаји
добара, у року од 45 (четрдесетпет) дана.

Плаћање се врши уз важеће средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и
средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

СРЕДСТВО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
 Понуђач уз понуду доставља средство обезбеђења за озбиљност понуде и то 

-потписана и оверена бланко сопствена меница
-менично овлашћење за озбиљност понуде са клаузулом "без протеста" на износ од 3% од вредности
понуде без ПДВ-а, са роком важења од 60  дана од момента отварања понуда
- копија захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,
-копија картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном овлашћењу)

СРЕДСТВА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

Понуђач  који  добије  Уговор,  у  обавези  је  да  обезбеди  и  преда  Наручиоцу  у  тренутку
закључења уговора средствo финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив, у корист Наручиоца, у износу од 50% од вредности средстава предвиђених Одлуком о буџету
општине Темерин за  2020.  годину (2.500.000,00  динара без ПДВ-а),  са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од уговореног рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за
испоруку добара има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок за испоруку добара. 

Понуђач  који  добије  Уговор,  у  обавези  је  да  обезбеди  и  преда  Наручиоцу  у  тренутку
закључења  уговора  средствo финансијског  обезбеђења за добро  извршење  посла:  банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив,
у  корист  Наручиоца,  у  износу  од  10%  од вредности  средстава  предвиђених Одлуком  о  буџету
општине Темерин за  2020.  годину (2.500.000,00  динара без ПДВ-а),  са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од уговореног рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за
испоруку добара има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок за испоруку добара. 

Приликом примопредаје  добара Испоручилац  се  обавезује  да  Наручиоцу преда  банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив,  у  висини од  10% од вредности средстава  предвиђених Одлуком о буџету
општине  Темерин  за  2020.  годину (2.500.000,00  динара  без  ПДВ-а),  са  роком  трајања  који  је  30
(тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. 

 Гарантни  рок  тече  од  примопредаје  добара (сачињавања  записник  о  квалитативној  и
квантитативној примопредаји) и коначном обрачуну испоручених добара.

У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из уговора
(везане  за  гарантни  рок  и  отклањање  недостатака  у  гарантном  року)  Наручилац  има  право  да
реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране понуђача. 

Средство финансијског обезбеђења мора трајати најмање онолико колико је то предвиђено у
конкурсној документацији.  

Наручилац  не  може  вратити  понуђачу  средство  финансијског  обезбеђења  пре  истека рока
трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ



Рок важења понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума –   „цена“.     
У  случају  да  две  или  више  понуда  имају  исту  укупну  понуђену  цену,  начин  на  који  ће

наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача и то у присуству понуђача
који су поднели понуде са истом укупном понуђеном ценом.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: Наручилац ће
упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену да присуствују поступку
жребања; 

Поступак жребања водиће један од чланова комисије и биће обављен у просторијама Наручиоца,
Комисија  ће  водити записник  о  поступку жребања;  Комисија  ће  припремити посуду и  куглице  у
којима  ће  бити  папирићи  са  називима  понуђача  чије  понуде  имају  исту  укупну  понуђену  цену.
Жребање ће бити обављено тако што ће један од чланова комисије извршити извлачење једне куглице,
извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од десет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

На основу чл.151.ст.2. тачка 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац може и пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна
понуда.  У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 


