
 

 
Република Србија 
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 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  

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА  

УЛАЗНИМ ТУРИСТИЧКИМ ПРАВЦИМА НА ПОДРУЧЈУ СУБОТИЦЕ 

 

 

 

 Дана 22.12.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 

прикупљање писмених понуда и конкурсна документација, за јавну набавку број ЈН К 85/17, у 

којој Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

 

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 85/17 у поглављу II СПЕЦИФИКАЦИЈА 

УСЛУГЕ 

 

Додаје се на страни 5/38 изнад Улазних туристичких праваца: 

 

„Укупан број садржаја који се планира на 9 девет раскрсница.“ 

  

Мења се на страни 6/38 трећи пасус и гласи: 

 

„Прибављање услова, сагласности, решења, дозвола и остале неопхдне документације за 

реалзацију пројекта је обавеза пројектанта. Трошкове за плаћање такси потребних за исходовање 

услова, сагласности, решења и сл. сноси Пројектант.“ 

 

Додаје се на страни 7/38 у последњем пасусу реченица: 

 

„Техничку контролу пројектно-техничке документације обезбеђује пројектант.“ 

 

 



 

 

II 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Напомена: 

У прилогу измене се налази Измењена Спецификација услуге и понуђачи су у обавези да дају 

понуду у складу са измењеном Спецификацијом услуге. Спецификација услуге је саставни део 

Уговора. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 

PROJEKTNI ZADATAK 

ZA IZRADU PROJEKTNO –TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE TURISTIČKE 

SIGNALIZACIJE NA ULAZNIM PRAVCIMA U PODRUČJE SUBOTICE 

Projektnim zadatkom je obuhvaćena izrada projektno-tehnničke dokumentacije za postavljanje turističke 

signalizacije na ulaznim pravcima u područje Grada Subotice. Pri izradi projektne dokumentacije 

projektant je dužan da utvrdi postojeće stanje turističke signalizacije na ulaznim pravcima i u skladu sa 

njim izradi projektnu dokumentaciju sa rešenjima, u skladu sa ovim projektnim zadatkom. 

U okviru predmetnog projekta potrebno je izvršiti sledeće aktivnosti: 

1. Definisati precizno izgled, materijal za izradu i dimenzije saobraćajne signalizacije koja će se 

primenjivati na ulaznim turističkim pravcima u područje Subotice, što pored znakova 

obaveštenja podrazumeva i potreban broj i vrstu nosača turističke signalizacije. 

2. Izvršiti terenska istraživanja u cilju analize postojećeg stanja turističke signalizacije i njegovog 

usklađivanja predlogom novih rešenja. 

3. Odrediti mikrolokacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije. Obaveza projektanta je 

da u okviru projektne dokumentacije odredi: 

• Položaj mikrolokacije na ulaznim turističkim pravcima, na kojima će se vršiti postavljanje 

saobraćajne signalizacije, što se predstavlja u situacionom planu sa odgovarajućom 

fotodokumentacijom u cilju efikasnog projektnog rešenja za postavljanje, kao i za 

ishodovanje svih neophodnih saglasnosti i dozvola od upravljača  puta. Na situacionim 

planovima je potrebno prikazati i postojeću saobraćajnu signalizaciju u zoni mikrolokacija 

na kojima se projektom predviđa postavljanje signalizacije. 

Neophodno je da se na deonicama položenim na državnim putevima izvrši usklađivanje 

mikrolokacije postavljanja znakova sa zvaničnom stacionažom državnog puta. Pored toga, 

projektant je u obavezi da izvrši snimanje mikrolokacija na kojima se postavlja saobraćajna 

signalizacija GPS uređajem za mobilno mapiranje u formatu pogodnom za unošenje u programski 

paket ACAD. Sve mikrolokacije i raskrsnice bez obzira da li su državnim ili lokalnim putevima 

moraju biti georeferencirane sa odgovarajućim koordinatama kako bi se kasnije unele u 

eventualni katastar saobraćajne signalizacije. 

4. Precizno odrediti znakove obaveštenja, puteve i saobraćajne površine na kojima se postavljaju, 

kao i mikrolokacije njihovog postavljanja za vođenje turističkog saobraćaja na ulaznim pravcima 

u područje Grada 

Postavljanje turističke signalizacije na ulaznim turističkim pravcima u područje Grada vrši se na 

državnim i lokalnim putevima u cilju jasnog i pravovremenog upućivanja korisnika saobraćaja ka 

određenim turističkim sadržajima na području grada. Projektant može da, u cilju izrade optimalnog 

sistema vođenja saobraćaja, izvrši usklađivanje između putokazne i turističke signalizacije. Spisak 

turističkih sadržaja će nakon potpisivanja ugovora biti dostavljen projektantu od strane naručioca. 

Ukupan broj sadržaja koji se planira na 9 devet raskrsnica. 

Ulazni turistički pravci su: 

1. Autoput petlja „Subotica istok“ - Senćanski put (državni put IIb reda broj 300) 

2. Pravac iz Palića – Segedinski put (državni put IIa reda broj 100) 

3. Pravac sa Kelebije – Karađorđev put (državni put Ib reda broj 11) 

4. Pravac iz Bačke Topole – Beogradski put (državni put IIa reda broj 100) 

5. Pravac iz Sombora – Somborski put (državni put Ib reda broj 11) 



 

Predmetnu turističku signalizaciju je potrebno projektovati u skladu sa važećim zakonskim propisima, 

pravilnicima i standardima koji tretiraju ovu oblast. Na turističkoj signalizaciji koja je predmet projekta 

neophodno je da se nazivi ispišu pored Engleskog jezika i u skladu sa odredbama Zakona o službenoj 

upotrebi jezika i pisma. Projektant je u obavezi da dimenzije tabli prilagodi realnim uslovima na terenu, 

što podrazumeva prostorna ograničenja, postojeća ograničenja brzine kretanja i uslove koje pretpostavlja 

mikrolokacija postavljanja. Ukoliko je potrebno, usled ograničenja koje nameću navedeni uslovi na 

terenu, projektantu je dozvoljeno da u izradi turističke signalizacije upotrebi optimalnu visinu slova u 

cilju postizanja primenjivog i održivog rešenja.  

Projektantu je dozvoljeno da primeni nestandardna rešenja u slučajevima kada je to neophodno uz 

obavezne konsultacije sa predstavnikom Investitora i upravljača puteva. 

Projektno rešenje mora biti izrađeno tako da da se dobiju sve potrebne saglasnosti nadležnog  upravljača 

puteva i rešenja za postavljanje signalizacije od organa nadležnih za poslove saobraćaja. 

Pribavljanje uslova, saglasnosti, rešenja, dozvola i ostale neophdne dokumentacije za realzaciju projekta 

je obaveza projektanta. Troškove taksi i naknada potrebnih za ishodovanje uslova, saglasnosti, rešenja i 

sl. snosi Projektant. 

Projektno-tehnička dokumentacija koja je predmet ovog projektnog zadatka treba da sadrži sledeće 

celine: 

1. Opšta dokumentacija 

- Podaci o nazivu i adresi Investitora 

- Izvod iz Agencije za privredne registre o preduzeću odnosno pravnom ili fizičkom licu koje je 

izradilo projektno-tehničku dokumentaciju 

- Rešenje („Velika licenca“) P131S1 za projekte saobraćaja i saobraćajne signalizacije 

- Rešenje o određivanju odgovornog projektanta  

- Izjavu projektanta koji je izradio projektno-tehničku dokumentaciju 

- Potvrda preduzeća o korišćenju tehničkih normativa i standarda 

 

2. Projektni zadatak 

 

3. Tekstualna dokumentacija 

- Tehnički izveštaj (Potrebno je da sadrži statički proračun za postavljanje znakova i 

fotodokumentaciju mikrolokacija za postavljanje saobraćajne signalizacije). 

Fotodokumentacija može biti prikazana ili u situacionim planovima ili u teničkom izveštaju 

- Specifikacija saobraćajne signalizacije 

- Predmer i predračun 

- Tehnički uslovi (opis) za izvođenje radova 

- Prilog mera zaštite na radu 

 

4. Grafička dokumentacija  

- Pregledna karta 

- Situacioni plan saobraćajne signalizacije 

- Detalj za izradu saobraćajne signalizacije 

Saobraćajni projekat treba da bude izrađen u odgovarajućoj razmeri pogodnoj za efikasno izvođenje 

radova na terenu. 

Za potrebe pribavljanja dozvola odn. rešenja u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i 

drugih propisa Projektant  je obavezan da izradi projektno tehničku dokumentaciju u propisanoj formi i 

pribavi eventualne dozovole odn. saglasnosti. Pored obaveza predviđenih Zakonom o planiranju i 

izgradnji projektant se obavezuje da isporuči naručiocu 5 (pet) istovetnih štampanih primeraka sa 

izvršenom tehničkom kontrolom i 1 (jedan) primerak u digitalnoj verziji na kompakt disku. Tehničku 

kontrolu projektno-tehničke dokumentacije obezbeđuje projektant.  


