
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 65/15), наручилац Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
саобраћај сачинио је 
 

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ТРЕЋУ ФАЗУ-ФАЗУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА 

„Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно 
управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА 

ФАЗА“, бр. ЈН 16/17 
 
У конкурсној документацији за трећу  за јавну набавку добра – „Набавка опреме, 
пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном 
саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА“, бр. ЈН 16/17, извршене су 
следеће измене: 
 
1. На страни 37/183, у Обрасцу 2ј – Образац структуре понуђене цене за програмирање 

елемената светлосне сигнализације за рад у локалном режиму, са упутством како да 
се попуни, у табели, у пољу „ОПИС“, у првој колони, у тексту после речи „за“, број 
„267“ мења се и након измене гласи „271“. 
 

2. На страни 38/183, у Обрасцу 2к – Образац структуре понуђене цене за израду 
техничке документације за светлосну сигнализаију, са упутством како да се попуни, у 
табели, у пољу „ОПИС“, у првој колони, у редовима 1. до 3., у тексту после речи „за“, 
број „267“ мења се и након измене гласи „251“. 

 
3. На страни 156/183, у делу „Технички опис добра“, у поглављу 8.4.3. Процедуре 

извођења радова на локацијама на којима се врши замена семафорских управљачких 
уређаја и елемената спољне опреме светлосне саобраћајне сигнализације, у 
претпоследњем и последњем пасусу, назив записника „Записник о пријему уграђене 
опреме на локацији и преузимању исте на одрђавање“ мења се и након измене гласи 
„Записник о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне 
адаптибилног управљања саобраћајем“. 

 
4. На страни 165/183,  у делу „Технички опис добра“, у поглављу 9.4.3. Процедуре 

извођења радова на локацијама на којима се врши замена семафорских управљачких 
уређаја и елемената спољне опреме светлосне саобраћајне сигнализације, у 
претпоследњем и последњем пасусу, назив записника „Записник о пријему уграђене 
опреме на локацији и преузимању исте на одржавање“ мења се и након измене гласи 
„Записник о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског 
рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под 
контролом система Sitraffic Scala“. 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
У прилогу ове измене дате су измењене стр. 37, 38, 156 и 165 Конкурсне 
документације. 
 

  
 

Комисија за јавну набавку 
 



37 | 1 8 3  

 

V                                                                                                                                                                 Образац 2ј 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА  

„НАБАВKА ОПРЕMЕ, ПРОЈЕKТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕMА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОM 
САОБРАЋАЈНОM СИГНАЛИЗАЦИЈОM У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА“ 

БРОЈ   16/17 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА РАД У 
ЛОКАЛНОМ РЕЖИМУ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ОПИС 
Укупна понуђена цена без 

ПДВ-а  
(1) 

Укупан износ ПДВ-а 
 (2) 

Укупна понуђена цена са  
ПДВ-ом 

 (3) 

Програмирање обухвата израду и уградњу сигналних 
планова за рад у локалном режиму за 271 раскрсница 

 
 
 

  

 
УКУПНО: 

 

   

 
               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                          
                                                                                      _________________________ 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
 Понуђач у колону „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ (1), уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а 
 Понуђач у колону „Укупан износ ПДВ-а“ (2), уписује укупан износ ПДВ-а 
 Понуђач у колону „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“ (3), уписује укупну понуђену цену са ПДВ-ом 
 Понуђач у реду „УКУПНО:“, у прво поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“, у друго поље 

уписује вертикални збир износа из колоне „Укупан износ ПДВ-а“ и у треће поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна 
понуђена цена са ПДВ-ом“. 
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V                                                                                                                                                                 Образац 2к 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА  

„НАБАВKА ОПРЕMЕ, ПРОЈЕKТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕMА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОM 
САОБРАЋАЈНОM СИГНАЛИЗАЦИЈОM У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА“ 

БРОЈ   16/17 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СВЕТЛОСНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ, СА 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Бр. ОПИС 
Укупна понуђена цена без 

ПДВ-а  
(1) 

Укупан износ ПДВ-а 
(2) 

Укупна понуђена цена 
са ПДВ-ом 

(3) 

1. 
Израда Саобраћајног пројекта модернизације система 
светлосне саобраћајне сигнализације за 251 раскрсница 

 
 
 

  

2. 
Израда Елабората за потребе измене режима саобраћаја 
у току извођења радова на модернизацији система 
светлосне саобраћајне сигнализације за 251 раскрсница 

   

3. 
Израда документације изведеног стања за 251 
раскрсница 

   

 
УКУПНО: 

 

   

 
               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                          
                                                                                      _________________________ 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
 Понуђач у колону „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ (1), уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а 
 Понуђач у колону „Укупан износ ПДВ-а“ (2), уписује укупан износ ПДВ-а 
 Понуђач у колону „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“ (3), уписује укупну понуђену цену са ПДВ-ом 
 Понуђач у реду „УКУПНО:“, у прво поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“, у друго поље 

уписује вертикални збир износа из колоне „Укупан износ ПДВ-а“ и у треће поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна 
понуђена цена са ПДВ-ом“. 
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стање дефинисано Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова и одржава 

у функцији. 

Након активирања новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији Добављач има 

обавезу да у року од највише три радна дана писаним документом (дописом који се предаје на 

писарници Наручиоца) обавести Наручиоца о изведеним радовима и испуњеним условима за 

предају/преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца. Саставни део 

писаног документа (дописа) мора бити копија листа грађевинског дневника са одобрењем надзорне 

службе Наручиоца за активирање светлосне саобраћајне сигнализације у оквиру привременог режима 

саобраћаја.  

У року од три радна дана од дана пријема обавештења о изведеним радовима и испуњеним условима за 

преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца, Комисија Наручиоца за 

квалитативни и квантитативни пријем добара има обавезу сачињавања Записника о прегледу уграђене 

опреме на локацији и испуњеним условима за преузимању исте на одржавање и управљање од стране 

Наручиоца.  

Даном сачињавања Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне 

адаптибилног управљања саобраћајем Наручилац преузима испоручену и уграђену опрему на 

управљање и истовремено прослеђује исту на одржавање јавном предузећу  „Путеви Београда“.   

Даном сачињавања Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне 

адаптибилног управљања саобраћајем престаје да важи привремени режим саобраћаја на локацији и 

успоставља се трајни режим саобраћаја, дефинисан Пројектом модернизације светлосне саобраћајне 

сигнализације за предметну локацију.  
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Одобрење за активирање новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији издаје 

надзорна служба Наручиоца, тако што у грађевински дневник уписује констатацију о испуњености свих 

техничких услова за активирање, као и датум и време кад се иста може активирати.  

Поштујући дефинисани термин за активирање новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације 

Добављач има обавезу да исту укључи и стави у функцију.  

Начин функционисања светлосне саобраћајне сигнализације у периоду привременог режима саобраћаја 

дефинисан је Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова.  

Обавеза Добављача је да стално контролише саобраћајну сигнализацију која је постављена за потребе 

привременог режима саобраћаја, укључујући и активирану светлосну сигнализацију. У случају крађе, 

оштећења или квара на сигнализацији Добављач има обавезу да интервенише и сигнализацију доведе у 

стање дефинисано Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова и одржава 

у функцији. 

Након активирања новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији Добављач има 

обавезу да у року од највише три радна дана писаним документом (дописом који се предаје на 

писарници Наручиоца) обавести Наручиоца о изведеним радовима и испуњеним условима за 

предају/преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца. Саставни део 

писаног документа (дописа) мора бити копија листа грађевинског дневника са одобрењем надзорне 

службе Наручиоца за активирање светлосне саобраћајне сигнализације у оквиру привременог режима 

саобраћаја.  

У року од пет радних дана од дана пријема обавештења о изведеним радовима и испуњеним условима 

за преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца, Комисија Наручиоца 

за квалитативни и квантитативни пријем добара има обавезу сачињавања Записника о прегледу 

уграђене опреме на локацији и испуњеним условима за преузимању исте на одржавање и управљање 

од стране Наручиоца.  

Даном сачињавања Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског 

рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом 

система Sitraffic Scala, Наручилац преузима испоручену и уграђену опрему на управљање и истовремено 

прослеђује исту на одржавање јавном предузећу  „Путеви Београда“.   

Даном сачињавања Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу  детекторског 

рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом 

система Sitraffic Scala престаје да важи привремени режим саобраћаја на локацији и успоставља се 

трајни режим саобраћаја, дефинисан Пројектом модернизације светлосне саобраћајне сигнализације за 

предметну локацију.  

 


