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На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке  

образована Решeњем покрајинског секретаријата за привреду и туризам,  број: 144-

404-180/2019-01-02 од 21.06.2019.године, дана 01.08.2019. године п р и п р е м и л а  ј е   
 

 
ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА – ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ  

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ БИЦИКЛИСТИЧКОЈ РУТИ ЕУРОВЕЛО 11  

 

                                       ЈН ОП  1.3.2./2019  
У Конкурсној  документацији за јавну набавку  радова – Израда и постављање 

туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11,  број: 

144-404-180/2019-01 објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана од 05.07.2019. године, техничка спецификација (стр. 6/71, ред. бр. 4. 

Опрема пута,  мења се  и гласи: 

 

1.-Део 2) ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,  

Спецификација – радова  
 

– ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ 

БИЦИКЛИСТИЧКОЈ РУТИ ЕУРОВЕЛО 11  

   

 

 2)1) врста, техничке карактеристике (спецификација) 

Број 
поз. 

ВРСТА РАДОВА 
Јед. 

мере 
Количина 

[m2], [m1], 
[m3] 

    

1 

Саобраћајни знакови опасности са ретрорефлектујућом фолијом 
класе II и туристичка сигнализација (израда знакова са монтажним 
елементима, без монтаже и допремања на место постављања), 
са ретрорефлектујућом фолијом класе I антиграфит фолијом 

    

1.1 Саобраћајни знакови опасности 

  I-16 (900 x 900 mm) ком. 28 - 

    

  Туристичка сигнализација 

  Табла 1000 x 200  mm ком. 348 0.20 

  Инфо средња (500 x 600  mm) ком. 11 0.30 

  Инфо велика (2000 x 1700  mm) ком. 7 3.40 

          

2 Носачи саобраћајне сигнализације и темељи 



    3/9 

 

  

  

Цевни носачи 

Цевни носач дужине 2400mm ком. 18 2.40 

Цевни носач дужине 2600mm ком. 125 2.60 

Цевни носач дужине 2800mm ком. 1 2.80 

Цевни носач дужине 3100mm ком. 28 3.10 

Цевни носач дужине 3200mm ком. 24 3.20 

Цевни носач дужине 3400mm ком. 6 3.40 

Цевни носач дужине 3600mm ком. 2 3.60 

Цевни носач дужине 4000mm ком. 1 4.00 

Решеткасти носачи 

Решеткасти носач R-60-30-1 дужине 
3100mm 

ком. 14 3.10 

    
 

  

темељи ра цевне и решеткасте носаче 

Бетонски темељ за цевне носаче ком. 28 0.10 

Бетонски темељ за цевне носаче ком. 177 0.15 

Бетонски темељ за кутијасте 
полупортале и решеткасте носаче 

ком. 14 0.60 

        

3 
Радови на монтажи знакова, постављању стубова и уградњи 
темеља 

  Монтажа знакова 

  

Монтирање саобраћајних знакова и 
табли се изражава као проценат 
вредности њихове израде. Вредност 
ове позиције износи 35% од 
вредности израде саобраћајних 
знакова и табли и у њу је урачунат и 
транспорт табли на место уградње. 

(%) 

  Постављање стубова 

  

Уградња, односно постављање 
стубова носача се изражава као 
проценат вредности њихове израде. 
Вредност ове позиције износи 35% 
од вредности израде стубова носача 
и темеља и у њу је урачунат и 
транспорт носача на место уградње. 

(%) 

    

4 Опрема пута 

  Уређаји за бројање бициклиста 
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Уређаји за бројање бициклиста са 
дисплејима који приказују датум, 
време, температуру ваздуха, број 
изборјаних бициклиста у току дана и 
број избројаних бициклиста у току 
године, са свим пратећим 
елементима неопходним за његов 
рад (темељ, акумулатор, јединица 
за напајање, жица за израду 
индуктивних петљи, сонда за 
уземљење са поцинкованм траком) 

ком. 3 / 

  
Соларни панел одговарајућих 
карактеристика са стубом и 
темељом 

ком. 3 / 

  

 
  

5 Остали радови 

  Израда графичког решења за табле 

  
Израда графичког решења за велике 
инфо табле (2000 x 1700) mm 

ком. 1 / 

    

6 Непредвиђени радови 

  

  

Непредвиђени радови 

Непредвиђени радови се користе у 
случају појаве нових или допуне 
постојећих позиција које нису 
предвиђене овим пројектом и 
одобравају се од стране надзорног 
органа и износе највише 5% од 
укупне предрачунске вредности. 

5% 
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2. Део 6.2.1.) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  (стр. 35/71, ред. бр. 

4. Опрема пута,  мења се  и гласи: 
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Број 

поз. 

ВРСТА  РАДОВА Јед. 

мере 

Колич

ина 
[m2], 
[m1], 
[m3]
Кол

ичи

на 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  Саобраћајни знакови опасности са ретрорефлектујућом 
фолијом класе II и туристичка сигнализација (израда знакова са 
монтажним елементима, без монтаже и допремања на место 
постављања), са ретрорефлектујућом фолијом класе I 
антиграфит фолијом 

    

1.1  Саобраћајни знакови опасности     

      

 I-16 (900 x 900 mm) ком  28     

 Туристичка сигнализација        

 Табла 1000 x 200  mm ком. 348 0.20     

 Инфо средња (500 x 600  mm) ком. 11 0.30     

 Инфо велика (2000 x 1700  mm) ком. 7 3.40     

      

  

 

    

2.  Носачи саобраћајне сигнализације и темељи     

                 Цевни носачи     

 Цевни носач дужине 2400mm ком. 18 2.40     

 Цевни носач дужине 2600mm ком. 125 2.60     

 Цевни носач дужине 2800mm ком. 1 2.80     

 Цевни носач дужине 3100mm ком. 28 3.10     

 Цевни носач дужине 3200mm ком. 24 3.20     

 Цевни носач дужине 3400mm ком. 6 3.40     

 Цевни носач дужине 3600mm ком. 2 3.60     

 Цевни носач дужине 4000mm ком. 1 4.00     

      

  Решеткасти носачи     
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 Решеткасти носач R-60-30-1 дужине 3100mm ком. 14 3.10     

         

 темељи ра цевне и решеткасте носаче     

 Бетонски темељ за цевне носаче ком. 28 0.10     

 Бетонски темељ за цевне носаче ком. 177 0.15     

 Бетонски темељ за кутијасте полупортале и 
решеткасте носаче 

ком. 14 0.60 
    

         

 

3. 

 

Радови на монтажи знакова, постављању стубова и уградњи темеља 

    

    Монтажа знакова     

 Монтирање саобраћајних знакова и табли се 
изражава као проценат вредности њихове израде. 
Вредност ове позиције износи 35% од вредности 
израде саобраћајних знакова и табли и у њу је 
урачунат и транспорт табли на место уградње. 

 

 
% 

 

    

 Постављање стубова        

 Уградња, односно постављање стубова носача се 
изражава као проценат вредности њихове израде. 
Вредност ове позиције износи 35% од вредности 
израде стубова носача и темеља и у њу је урачунат 
и транспорт носача на место уградње. 

 

 
% 

 

    

         

         

4.  Опрема пута 

  

    

 Уређаји за бројање бициклиста        

 Уређаји за бројање бициклиста са дисплејима који 
приказују датум, време, температуру ваздуха, број 
изборјаних бициклиста у току дана и број 

ком. 3 / 

    



    8/9 

 

избројаних бициклиста у току године, са свим 
пратећим елементима неопходним за његов рад 
(темељ, акумулатор, јединица за напајање, жица 
за израду индуктивних петљи, сонда за уземљење 
са поцинкованм траком) 

 Соларни панел одговарајућих карактеристика са 
стубом и темељом 

ком. 3 / 
    

 

         

5.  Остали радови     

      Израда графичког решења за табле     

 Израда графичког решења за велике инфо табле 
(2000 x 1700) mm 

ком. 1 / 
    

6.  Непредвиђени радови     

       Непредвиђени радови     

 Непредвиђени радови се користе у случају појаве 
нових или допуне постојећих позиција које нису 
предвиђене овим пројектом и одобравају се од 
стране надзорног органа и износе највише 5% од 
укупне предрачунске вредности. 

 

 
5% 

 

    

 УКУПНО:   
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3. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 

4. Понуђач је у обавези да понуду достави у складу са наведеним 

изменама. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

5.Сходно ставу 1. и 5. члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),Наручилац ће Измене 

Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за достављање 

понуда  без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца.  

 

 

 

 

 

                                                                      
                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

 


