
 

 

 

 

 

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-404-321/2016 

Број: ЈНМВ П 28/16 

Дана: 27.10.2016.  

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА НАБАВКУ РАДОВА -  

Поправке и одржавање ауто такси стајалишта 

 

 

 Дана 21.10.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 

прикупљање писмених понуда и конкурсна документација, дана 24.10.2016. године I измена конкурсне 

документације у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку број ЈНМВ П 28/16, у којој 

Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 28/16 у поглављу II СПЕЦИФИКАЦИЈА 

РАДОВА, 

 

Мења се на страни 6/35 тачка 10. и гласи: 

 

10. 

Набавка транспорт и 

уградња саобраћајног 

знака III-49.1, са стубом 

L=3,2, антиграфит 

фолија III класе. У цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по комаду уграђеног 

саобраћајног знака  ком 23     

  

 

 

 

Напомена: Нова спецификација радова се налази у прилогу ове измене и понуђачи су у обавези да 

поднесу понуду уз приложену потписану и оверену ИЗМЕЊЕНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ РАДОВА. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 28/16 у поглављу VII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Мења се тачка 18. и гласи: 

 

18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

Рок за подношење понуда је дана 04.11.2016. године до 10:30 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом  и Наручилац ће такву 

понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 04.11.2016. године у 11:30 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 227. Отварању понуда 

може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда. 

 

 

 III 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

Јавна набавка: Радови – Поправке и одржавање ауто такси стајалишта на територији Града  

Суботице 

 

Локација - пролазних 

стајалишта 

број 

стајалишта/пролазна 

Зона И – “Бувљак”  3 

Зона ИИ – “Александрово”  4 

Зона ИИИ – “Прозивка”  1 

Зона ИВ – “Теслино насеље” 4 

Зона В – “Алеја” 2 

Зона ВИ – “Центар” - 

Палић 2 

Бајмок - 

Чантавир 1 

Доњи Таванкут 1 

Келебија 1 

Шупљак 1 

Хајдуково 1 

Нови Жедник 1 

Ђурђин 1 

УКУПНО   23 

 

Предмер радова на основу Плана размештаја локација такси стајалишта на подручју Града 

Суботице   

 

р.б. Опис позиције ј.м. 

к
о
л
и
ч
и
н
а

 

Јединична 

цена (без ПДВ) 

Јединична цена 

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(без ПДВ) 

Укупна цена 

(са ПДВ) 

1. 

Машински ископ земље 

III  категорије 80% са 

ручним ископом земље 

до 20%, утовар и одвоз 

ископаног материјала на 

депонију удаљености до 

10км. У цену урачунат 

сав потребан рад и 

материјал. Обрачун по 

м3 ископаног материјала  м3 83    

  

2. 

Планирање и набијање и 

фино нивелисање 

површине добијене 

после ископа за 

насипања. Обрачун по 

м2  м2 165     

  

3. 

Набавка, транспорт, 

насипање и набијање 

мајданског песка у слоју 

д=20 цм. У цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по м3 уграђеног 

материјала  м3 33     
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4. 

Набавка, транспорт, 

насипање и набијање 

дробљеног каменог 

агрегата 0-31,5. у цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по м3 уграђеног 

материјала    м3 33     

  

5. 

Набавка, транспорт и 

уградња 

префабрикованих 

бетонских пресованих 

елемената са грубим 

површинским слојем у 

натур боји (бетонске 

коцке 20*40 ) дебљине 

д=7,0цм у слој фракције 

д=2,0 цм. Бетонски 

елементи и слог по 

избору Инвеститора . У 

цену урачунат дунавски 

песак за фуговање 

постављених бетонских 

елемената. Обрачун по 

м2 уграђене површине  м2 165     

  

6. 

Ручни ископ земље III 

категорије за темеље 

наменских табли, 

темељи димензија 

0,8x0,8x0,8. У цену 

урачунато бетонирање 

темеља бетоном МБ20 

као и сав потребан рад и 

материјал. Обрачун по 

комаду готовог темеља. ком 46     

  

7. 

Ручни ископ земље III 

категорије за темеље 

саобраћајних знакова, 

темељи димензија 

0,6x0,6x0,6. У цену 

урачунато бетонирање 

темеља бетоном МБ20 

као и сав потребан рад и 

материјал. Обрачун по 

комаду готовог темеља. ком 23     

  

8. 

Набавка, транспорт и 

уградња бетонских 

ивичњака 18/12 у бетон 

МБ30. У цену урачунат 

сав потребан рад и 

материјал. Обрачун по 

м1 уграђених ивичњака  м1 62     
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9. 

Набавка транспорт и 

уградња наменске 

огласне табле, скица уз 

спецификацију, табла је 

израђена од Ал цеви фи 

48мм у боји према скици 

испод табеле*. Испуна је 

од Ал композитног 

материјала д=3мм, у боји 

према скици испод 

табеле *, задња страна у 

тамносивој боји 

РАЛ9007. Табла је 

учвршћена за темељ 

преко Ал  сидрене плоче 

д=6мм са четири 

сидришта М10 сваки 

носач. Плоча у боји Ал 

цеви. Натпис на табли у 

складу са именом 

стајалишта на којем се 

поставља. Обрачун по 

комаду уграђене 

наменске табле. ком 23     

  

10. 

Набавка транспорт и 

уградња саобраћајног 

знака III-49.1, са стубом 

L=3,2, антиграфит 

фолија III класе. У цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по комаду уграђеног 

саобраћајног знака ком 23     

  

11. 

Обележавање такси 

места жутом 

танкослојном пластиком 

знаковима В-15.3. Свако 

паркинг место садржи 

знак В-15.3. У цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по ком знака ком 62     

  

12. 

Исцртавање линије таxи 

места жутом 

танкослојном пластиком 

дебљина линије  д=10,0 

цм. Обрачун по м1 

исцртане линије  м1 800     

  

13. 

Обележавање таxи места 

жутом путарском бојом 

знаковима В-15.3. Свако 

паркинг место садржи 

знак В-15.3. У цену 

урачунат сав потребан 

рад и материјал. Обрачун 

по ком. знака ком 206     
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14. 

Исцртавање линије 

паркинг места жутом 

путарском бојом 

дебљина линије  

д=10,0цм. Обрачун по м1 

исцртане линије  м1 2418     

  

 УКУПНО: 

  

  

 

Понуђач је обавезан да  достави доказ о квалитету материјала за извршење послова на вертикалној 

сигнализацији односно извештај о испитивању - сертификат о квалитету саобраћајног знака и 

усклађеност са стандардима СРПС ЕН 12899-1 издат од стране акредитоване лабораторије.  

 

*Скица Наменске огласне табле: 

 

 
 

 

Напомена: 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у План размештаја локација такси стајалишта на 

територији Града Суботице, најкасније један дан пре отварања понуда, у канцеларијама ЈП 

„Дирекција за изградњу Града Суботице“. Пријаве за увид се шаљу на електронску пошту: 

drazena.milosevic@sudirekcija.rs или путем телефона (024) 666-334, контакт особа Дражена 

Милошевић. 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 


