
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 231/2017-ЈН 

Датум:  25.04.2017. године 
 

 

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - 

радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ( одржавање - обнављање 

постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на територији града ), редни број 

јавне набавке 09/Р-2017, ЈП ''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или допуни 

конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Пораталу 

јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

јавне набавке - набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 

сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне 

сигнализације на територији града ), редни број јавне набавке 09/Р-2017, врши 

измену конкурсне документације и то на следећи начин: 
  

Страна 47 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 47 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

Страна 48 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 48 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

Страна 49 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 49 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

Страна 50 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 50 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

Страна 51 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 51 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

Страна 58 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 

страном 58 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године  
 

 
 

С тим у вези, објављујемо новe странe која носи ознаку 47  - по измени конкурсне 

документације од 25.04.2017. године, 48  - по измени конкурсне документације од 

25.04.2017. године, 49  - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године, 50  - по 

измени конкурсне документације од 25.04.2017. године, 51  - по измени конкурсне 

документације од 25.04.2017. године, 58 - по измени конкурсне документације од 

25.04.2017. године, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у 

складу са овом изменом конкурсне документације и преузму новообјављенe странe са 

Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно 

објављенim странama. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи у 

складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 
 



  
 

47 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином, 

и описом радова ( предмер и предрачун радова ) 

подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова,  

гарантном року, року важења понуде 
 

         Ознаке на коловозу морају бити усклађене са важећим Правилником о 

саобраћајној сигнализацији ( ''Сл. Гласник РС, број 134/2014 ), као и стандардима 

који регулишу предметну област и то: 
 

SRPS U.S4.221:2012 

SRPS U.S4.222:2014 

SRPS U.S4.223:2012 

SRPS U.S4.224:1991 

SRPS U.S4.225:2011 

SRPS U.S4.226:2012 

SRPS U.S4.227:2014 

SRPS U.S4.228:2014 

SRPS U.S4.229:2014 

SRPS U.S4.230:2014 

SRPS U.S4.231:2012 

SRPS U.S4.232:2012 

SRPS U.S4.233:1991 

 

Елементи хоризонталне сигнализације дати су у предмеру и предрачуну радова.  
 

Материјали за обележавање пута - перформансе ознака за учеснике у 

саобраћају дефинисани су стандардом SRPS EN 1436:2011, тако да примењени 

материјали за обележавање пута морају бити у складу са наведеним стандардом.  
  

Референтне вредности коефицијената ретрорефлексије, ретрорефлексије у влажним 

условима, коефицијента осветљености при дифузном осветљењу, као и вредност 

отпора на клизање морају бити у складу са дефинисаним вредностима из табеле 

''Карактеристике материјала за извођење ознака на путу у зависности од врсте пута'' и 

то за главне саобраћајнице у насељеном месту и остале саобраћајнице у 

насељеном месту, дате у прилогу 1 Правилника о саобраћајној сигнализацији ( ''Сл. 

Гласник РС, број 134/2014 ). 
 

Наручилац задржава право да у току важења уговора, односно до истека гарантног 

рока, о трошку понуђача / добављача ангажује овлашћеног субјекта који ће 

извршити контролу саобразности изведених радова са условима дефинисаним 

обрасцем понуде. 
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

48 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 

 
 

Ред. 

бр. 

поз. 

Врста радова са описом позиција Ј.М. Количина 

Јединична 

цена  
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

1. Обележавање уздужних ознака на путу: 

неиспрекидане и испрекидане разделне и 

ивичне линије на старом и новом коловозу, 

где се назиру или су потпуно избрисане 

постојеће ознаке, па је потребно извршити 

размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад радника 

на регулисању саобраћаја за време извођења 

радова. 

Обрачун по m1.       

1.1 неиспрекидана линија b = 0,12 m (бела) m1 10.500   

1.2 испрекидана линија b = 0,12 m (бела) m1 25.000   

1.3 неиспрекидана линија b = 0,15 m (бела) m1 1.250   

1.4 испрекидана линија b = 0,15 m (бела) m1 3.000   

1.5 неиспрекидана линија b = 0,10 m (бела) m1 1.750   

1.6 неиспрекидана линија b = 0,10 m (жута) m1 200   

2. Обележавање попречних ознака на путу: 

неиспрекидане и испрекидане линије 

заустављања, пешачки прелази, прелази 

бициклистичке стазе преко коловоза, 

косници и граничници на старом и новом 

коловозу, где се назиру или су потпуно 

избрисане постојеће ознаке, па је потребно 

извршити размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2. 

      

2.1 линије заустављања b = 0,50 m m2 200   

2.2 пешачки прелази b = 0,50 m m2 1.500   

2.3 
прелази бицикл. стазе преко коловоза b = 0,50 

m m2 100   

2.4 косници и граничници 
 m2 50   

 

 

 
 



  
 

 

49 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 
 

Ред. 

бр. 

поз. 

Врста радова са описом позиција Ј.М. Количина 

Јединична 

цена  
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

3. Обележавање ознака на путу: стрелице за 

обавезни смер кретања возила на старом и 

новом коловозу, где се назиру или су потпуно 

избрисане постојеће ознаке, па је потребно 

извршити размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по комаду.       

  

3.1 за један смер L = 5,0 m kom 170     

3.2 за два смера (комбиноване) L = 5,0 m kom 150   

3.3 за скретање саобраћаја L = 5,0 m kom 12   

3.4 
за смер кретања (на бицикл. стазама) L = 1,6 

m kom 35     

4. Обележавање ознака на путу: поља за 

усмеравање саобраћаја (паралелне косе 

линије које означавају површину на којој се 

не врши саобраћај) на старом и новом 

коловозу, где се назиру или су потпуно 

избрисане постојеће ознаке, па је потребно 

извршити размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2. m2 400     

5. Обележавање саобраћајних површина: места за 

паркирање возила на старом и новом коловозу 

и тротоару, где се назиру или су потпуно 

избрисане постојеће ознаке, па је потребно 

извршити размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза и тротоара пре 

обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2. m2 200     

 

 
 



  
 

50 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 
 

Ред. 

бр. 

поз. 

Врста радова са описом позиција Ј.М. Количина 

Јединична 

цена  
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

6. Обележавање саобраћајних површина на 

којима је забрањено паркирање возила на 

старом и новом коловозу и тротоару, где се 

назиру или су потпуно избрисане постојеће 

ознаке, па је потребно извршити размеравање 

на терену, чишћење и одмашћивање коловоза 

и тротоара пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2. m2 50     

7. Обележавање саобраћајних површина: места 

резервисаних за аутобуска и такси 

стајалишта (са словним натписима BUS и 

TAXI) на старом и новом коловозу, где се 

назиру или су потпуно избрисане постојеће 

ознаке, па је потребно извршити размеравање 

на терену, чишћење и одмашћивање коловоза 

пре обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2. 
 m2 800     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
51 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 

 

Ред. 

бр. 

поз. 

Врста радова са описом позиција Ј.М. Количина 

Јединична 

цена  
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

8. Обележавање саобраћајних површина: 

натписа »саобраћајни знакови« , »симбол 

бицикла« и »симбол колица особа са 

инвалидитетом« на старом и новом коловозу 

и тротоару, где се назиру или су потпуно 

избрисане постојеће ознаке, па је потребно 

извршити размеравање на терену, чишћење и 

одмашћивање коловоза и тротоара пре 

обележавања. 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 
 

Обрачун по комаду. kom 50     

9. 

 

 

 

Уклањање - демаркирање старих ознака од 

путарске боје и »хладне пластике« (уздужне и 

попречне ознаке, натписи и сл.). 
 

Цена обухвата набавку материјала, све 

припремне и завршне радње, као и рад 

радника на регулисању саобраћаја за време 

извођења радова. 

Обрачун по m2.      

9.1 премазивањем ознака сивом бојом m2 30   

 стругањем – машинским фрезовањем:     

9.2 ознака од путарске боје m2 50   

9.3 ознака од »хладне пластике« m2 50   

УКУПНО ( у динарима без ПДВ-а ):   

ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ):  

УКУПНО ( у динарима са ПДВ-ом ):  

 

 

 

 

 
 



  

 

58 - по измени конкурсне документације од 25.04.2017. године 

 

Члан 4. 
 

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник. 
 
 

 

Члан 5. 
 

Под извођењем радова на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације   

подразумевају се:     

-  редован обилазак и евидентирање стања  хоризонталне саобраћајне сигнализације 

на путевима и улицама; 

- израда хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
 

- поправка оштећења на хоризонталној саобраћајној сигнализацији; 
 

 

- други послови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације, односно 

радови по налогу надзорног органа наручиоца, ближе описаних у усвојеној понуди 

добављача. 
 

                                                                                               

Члан  6. 
 

 

Добављач је дужан да: 
 

- радове на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације  обавља савесно и 

квалитетно; 
 

- редовно у складу са програмом обилази и прати стање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације из предмета овог уговора, самостално или уз присуство надзорног 

органа, и да стање, уочене недостатке и оштећења евидентира у грађевинском 

дневнику; 
 

- за активности на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације уредно води 

грађевински дневник са описима предметних радова у коме ће се евидентирати 

количине изведених радова са уграђеним материјалом, опремом и др. , и 

испоставља ситуације на основу изведених количина радова евидентираних кроз 

листове грађевинске књиге која је обавезан прилог сваке испостављене ситуације; 
 
 

-приликом редовног обиласка и утврђивања стања хоризонталне саобраћајне 

сигнализације води записник и у њему констатује уочено стање и недостатке; 
 

-да поступа у свему у складу са Уредбом о привременим и покретним  

градилиштима и својим обавезама преузетим по основу Закона о безбедности и 

здрављу на раду; 
 

- именује лице - одговорног извођача радова за извршење предметних радова, а све 

у складу са Законом. 
 

Наручилац задржава право да у току важења уговора, односно до истека гарантног 

рока, о трошку понуђача / добављача ангажује овлашћеног субјекта који ће 

извршити контролу саобразности изведених радова са условима дефинисаним 

обрасцем понуде, а добављач је дужан да дозволи такву контролу и да плати 

стварне трошкове контроле. 
 
 


