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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку радова бр.404-2/2Д-2020-28 - испорука и 

инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град 

Ниш, даје  додатно  појашњење конкурсне документације по: 

 

Питању број 1: 

 

 На страни 8/60 и 9/60 као и на страни 38/60 наводи се следеће: 

Прибављање све остале потребне пројектне документације, прикључак 

на електро мрежу од најмање 10kw за сваку локацију и одобрење надлежног 

министарства за постављање знакова као што су: 

-  Пројекат електроенергетских инсталација портала за ношење 

изменљивих саобраћајних знакова за вођење саобраћаја на ауто-путу. 

-  Саобраћајни пројекат постављања знакова са изменљивим садржајем 

порука за вођење саобраћаја на ауто-путу. 

-  Извештај техничке контроле за пројекат саобраћајне сигнализације за 

постављање знакова са изменљивим садржајем порука за вођење саобраћаја 

на ауто-путу –за конструктивни, електро и саобраћајни део. 

-  Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 

-  Саобраћајни пројекат. 

 

док се на страни 60/60 наводи следеће: 

Прибављање све остале потребне пројектне документације радиће ЈП 

Путеви Србије, прикључак на електро мрежу од најмање 10kw за сваку 

локацију и одобрење надлежног министарства за постављање знакова као 

што су: 

-  Пројекат електроенергетских инсталација портала за ношење 

изменљивих саобраћајних знакова за вођење саобраћаја на ауто-путу. 

-  Саобраћајни пројекат постављања знакова са изменљивим садржајем 

порука за вођење саобраћаја на ауто-путу. 

-  Извештај техничке контроле за пројекат саобраћајне сигнализације за 

постављање знакова са изменљивим садржајем порука за вођење саобраћаја 

на ауто-путу –за конструктивни, електро и саобраћајни део. 

-  Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 

-  Саобраћајни пројекат. 

 

Молим вас за појашњење да ли ће неопходну пројектну документацију, 

прикључак на електро мрежу и одобрење надлежног министарства 

обезбедити ЈП Путеви Србије као што се наводи на последњој страни 

конкурсне документације? 
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Додатно појашњење по питању број 1: 

 

На странама 8/60,  9/60 и 38/60, техничком грешком је испуштено да ће 

све потребне пројектне документације радити ЈП Путеви Србије,  како је и 

наведено у Пројектном задатку датом као Прилог 1 Конкурсне 

документације. Поенути Пројектни задатак  биће саставни део уговора који 

ће наручилац закључити са понуђачем чија  понуда буде изабрана као 

најповољнија.  

У том смислу наручилац ће  склад са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у делу ХI 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, на страни 38/60, у делу Напомена, која ће после измене 

гласити: 

„Напомена: Прибављање све остале потребне пројектне документације, 

прикључак на електро мрежу од најмање 10kw за сваку локацију и одобрење 

надлежног министарства за постављање знакова као што су:  

- Пројекат електроенергетских инсталација портала за ношење 

изменљивих саобраћајних знакова за вођење саобраћаја на ауто-путу.  

- Саобраћајни пројекат постављања знакова са изменљивим садржајем 

порука за вођење саобраћаја на ауто-путу.  

- Извештај техничке контроле за пројекат саобраћајне сигнализације за 

постављање знакова са изменљивим садржајем порука за вођење саобраћаја 

на ауто-путу – за конструктивни, електро и саобраћајни део.  

- Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и  

- Саобраћајни пројекат,  

представљаће обавезу  ЈП Путеви Србије.“ 

 

Измењена страна 38/60 из конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају на 

измењеној страници 38/60 из конкурсне документације. 

 

 
 

 

 


