У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуге техничке
контроле пројекта периодичног одржавања коловоза на сеоском подручју града Ниша (одлука о
покретању поступка бр. 03-5426 од 15.07.2015. године), ЈН бр. 1.2.31, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку услуге техничке контроле пројекта
периодичног одржавања коловоза на сеоском подручју града Ниша, III Упутство понуђачима
како да сачине понуду, на страни 5/29, Комплетном понудом сматраће се свака понуда која
садржи, врши се измена и допуна тачка ђ) тако да сада гласи:
„ђ) за најмање:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) копије:
обрасца М осигурања, важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС,
да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа, копије: обрасца М осигурања или
уговор или одговарајући доказ којим се регулише рад ван радног односа,
важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС, да је носилац лиценце
платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач,
односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у
обавези да достави одговарајући образац М осигурања.“
У делу конкурсне документације за предметну јавну набавку IV Услови из чл. 75. и 76.
ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност
тих услова, IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни на стр. 14/29
врши се измена и допуна додатног услова бр. 1: кадровски капацитет, тако да сада гласи:
„Услов бр. 1: КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има најмање:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа.“
У истом делу КД IV 2. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76.
ЗЈН на стр. 15/29 врши се измена и допуна под 2. тако да сада гласи:
„2.
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
погледу кадровског капацитета, понуђач доказује достављањем за:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) копије:
обрасца М осигурања, важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС,
да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа, копије: обрасца М осигурања или
уговор или одговарајући доказ којим се регулише рад ван радног односа,
важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС, да је носилац лиценце
платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач,
односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у
обавези да достави одговарајући образац М осигурања.“

У делу конкурсне документације Х Техничка спецификација услуга после стр. 26/29
додају се нове стр. 26-1/29, 26-2/29 и 26-3/29, које садрже техничку спецификацију услуга техничку контролу саобраћајног пројекта сталне и привремене сигнализације и опреме за радове
на периодичном одржавању коловоза:
* на општинском путу насеља „Никола Тесла“ - Г. Врежина од бетонског моста на Нишави
до ауто-пута
* на општинском путу између села Хум и Бреница.
Измењене и додате странице 5/29, 14/29, 15/29, 26-1/29, 26-2/29 и 26-3/29 су
саставни делови конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и
допуном конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива, сходно чл. 3. ст. 1. т. 33. ЗЈН.

У складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
мале вредности услуге техничке контроле пројекта периодичног одржавања коловоза на сеоском
подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.31.
Крајњи рок за подношење понуда је 24.07.2015. године до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1100 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

Дана 17.07.2015. године
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III

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 5/29, ЈН бр. 1.2.31.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 15.07.2015. године у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – техничка контрола пројекта периодичног одржавања
коловоза на сеоском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.31.
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Tехничку спецификацију услугa - печатом оверену и потписану;
д) Средствo обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу потписану и
печатом оверену, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
ђ) за најмање:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) копије:
обрасца М осигурања, важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС,
да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа, копије: обрасца М осигурања или
уговор или одговарајући доказ којим се регулише рад ван радног односа,
важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС, да је носилац лиценце
платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач,
односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у
обавези да достави одговарајући образац М осигурања.
е) Понуђач може да, у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ж) У случају да подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
24.07.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
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Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 14/29, ЈН бр. 1.2.31.

IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1.

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Услов бр. 2: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања, позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Напомена:
Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза,
доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији
где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и
према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу:
Услов бр. 1: КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има најмање:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 15/29, ЈН бр. 1.2.31.
IV 2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих
подизвођача и оверену печатом.
2.
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
погледу кадровског капацитета, понуђач доказује достављањем за:
 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 312 или
315 или 318 који је у радном односу (на неодређено или одређено време) копије:
обрасца М осигурања, важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС,
да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета и
 1 дипломираног инжењера саобраћајне струке имаоца лиценце ИКС бр. 370 који
може бити у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажован по основу
уговора којим се регулише рад ван радног односа, копије: обрасца М осигурања или
уговор или одговарајући доказ којим се регулише рад ван радног односа,
важеће и одговарајуће личне лиценце ИКС и потврде ИКС, да је носилац лиценце
платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач,
односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у
обавези да достави одговарајући образац М осигурања.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатни услов бр. 1 понуђач и
подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатни услов бр. 1 испуњавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.
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ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА РАДОВЕ НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
КОЛВОЗА НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША

ОПШТИНСКИ ПУТ НАСЕЉЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ - ГОРЊА ВРЕЖИНА ОД БЕТОНСКОГ МОСТА
НА НИШАВИ ДО АУТО-ПУТА
ПРEДМEТ ПРOJEКТA
Прeдмeт прojeктa je постављање сталне саобраћајне сигнализације и опреме на
општинском путу Л-13 насеље „Никола Тесла“ - Горња Врежина, као и привремене саобраћајне
сигнализације за време извођења радова.
Саобраћајни прojeкaт сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и опреме изрaђeн je нa геoдeтскoj
пoдлoзи, која је урађена и као подлога за грађевински пројекат априла месеца 2015. године од
стране ЈП Завод за урбанизам Ниш.
OПИС ПРОБЛЕМА
Према постојећем стању општински пут - насеље Никола Тесла-Горња Врежина Км 0+000
до Км 1+256,37 представља саобраћајницу која се пружа ван насеља, и повезује село Горња
Врежина са насељем Никола Тесла у Нишу. Коловоз је ширине око четири метра и намењен је за
саобраћај возила у два смера. Опасно место јесте мост преко реке Нишаве.
На путу не постоји такорећи никаква саобраћајна сигнализација.
ОГРАНИЧЕЊА
Ограничења у пројекту нема.
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
Стална саобраћајна сигнализација
Према пројектованом стању ширина коловоза предметног пута је 7,0 m. Дуж пута нема
препрека осим ограда на мосту преко реке Нишаве. Не постоје прилазни путеви са савременим
коловозом на предметни пут, а овај пут је дефинисан као пут са првенством пролаза.
Од 1. до 35. профила успоставља се ограничење брзине од 60 km/h.
Претицање је дозвољено на местима где вертикалне и хоризонталне кривине то омогућују.
Од информативе сигнализације је примењен знак III-61-Река Нишава.
Постављање знакова насеље III-23.1, III-24.1 и насељено место III-23, III-24 није предмет
овог пројекта већ посебног пројекта који дефинише изглед и локацију знакова за сва насеља у на
територији Града Ниша.
У зони моста постављени су знакови I-5 и табле VIII-5 и VIII-5.1 на мосту како би се
возачима указало на за сужење коловоза на мосту.
Заштитна челична ограда се поставља са обе стране пута од 1. до 13. профила. Како је
ширина моста за 2.5 m мања од новопројектоване ширине коловоза неопходно је заштитну
челичну ограду са леве стране поставити од 3. профила до почетка моста како би се избегло
излетање возила у реку.
Како је комплетна деоница ван насеља пројектом је предвиђено и постављање смероказа.
ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Привремена сигнализација за време извођења радова је дата у две варијанте.
У првој варијанти се предвиђа комплетно затварање пута за саобраћај те је неопходно сву
сигнализацију и опрему неопходно поставити сходно цртежу бр. 2 у графичким прилозима.
У другој варијанти предвиђају се радови где се затвара само једна саобраћајна трака док
ће се на другој вршити наизменично пропуштање возила помоћу знакова. Приказ обезбеђења
радова у другој варијанти дат је на цртежу број 3.
Сву саобраћајну сигнализацију поставити сходно графичким прилозима. Извођач радова
мора саобраћајном сигнализацијом обезбедити свако потенцијално опасно место за учеснике у
саобраћају које настане у току извођења радова!!! Сви саобраћајни знакови се постављају у складу
са важећим прописима, односно Правилнику о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони
радова као и према Техничким препорукама за означавање радова на путу, Савезног завода за
стандардизацију. Радници који изводе радове а налазе се на путу морају имати на себи
светлоодбојни прслук. По завршетку радова знакови и опрема се одмах уклањају. Уколико се врши
затварање комплетног пута и обустава саобраћаја извођач радова и инвеститор морају грађане
обавестити путем медија о времену обуставе.
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САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ
Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не
захтева ни пројектним задатком.
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
Нема неких специјалних ефеката овог пројекта осим што ће се побољшати квалитет
саобраћајне површине и комфорност вожње.
НЕОПХОДНЕ МЕРЕ
Нема неопходних мера.

ОПШТИНСКИ ПУТ ИЗМЕЂУ СЕЛА ХУМ И БРЕНИЦА
ПРEДМEТ ПРOJEКТA
Прeдмeт прojeктa je постављање сталне саобраћајне сигнализације и опреме на
општинском путу Л-10.1 Хум-Бреница, као и привремене саобраћајне сигнализације за време
извођења радова.
Саобраћајни прojeкaт сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и опреме изрaђeн je нa геoдeтскoj
пoдлoзи, која је урађена и као подлога за грађевински пројекат априла месеца 2015. године од
стране ЈП Завод за урбанизам Ниш.
OПИС ПРОБЛЕМА
Према постојећем стању општински пут Хум Бреница Км 0+000 до Км 1+778,68 представља
саобраћајницу која се пружа ван насеља, и повезује село Хум са селом Бреница у Нишу. Коловоз је
ширине око четири метра и намењен је за саобраћај возила у два смера.
Коловоз је од савременог коловозног застора у веома лошем стању са доста ударних рупа и
оштећења.
На путу не постоји никаква вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација.
ОГРАНИЧЕЊА
Ограничења у пројекту нема.
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
Стална саобраћајна сигнализација
Према пројектованом стању ширина коловоза предметног пута је 5,5 m.
Од прилазних путева постоји само један асфалтирани пут који води до гробља и који нема
предност у односу на предметни општински пут. Општински пут се простире у селу Хум ка југу те
је из тог разлога на раскрсници на почетку деонице постављена сигнализација за регулисање
првенства пролаза.
Од 4. до 56. профила успоставља се ограничење брзине од 60 km/h, а од 56. до 67.
профила успоставља се ограничење брзине од 50 km/h.
Претицање је дозвољено на местима где вертикалне и хоризонталне кривине то омогућују.
Нема потребе за постављањем информативе сигнализације.
Постављање знакова насеље III-23.1, III-24.1 и насељено место III-23, III-24 није предмет
овог пројекта већ посебног пројекта који дефинише изглед и локацију знакова за сва насеља у на
територији Града Ниша.
Како је комплетна деоница ван насеља пројектом је предвиђено и постављање смероказа.
ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Привремена сигнализација за време извођења радова је дата у две варијанте.
У првој варијанти се предвиђа комплетно затварање пута за саобраћај те је неопходно сву
сигнализацију и опрему неопходно поставити сходно цртежу бр. 2 у графичким прилозима.
У другој варијанти предвиђају се радови где се затвара само једна саобраћајна трака док
ће се на другој вршити наизменично пропуштање возила помоћу знакова. Приказ обезбеђења
радова у другој варијанти дат је на цртежу број 3.
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Сву саобраћајну сигнализацију поставити сходно графичким прилозима. Извођач радова
мора саобраћајном сигнализацијом обезбедити свако потенцијално опасно место за учеснике у
саобраћају које настане у току извођења радова!!! Сви саобраћајни знакови се постављају у складу
са важећим прописима, односно Правилнику о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони
радова као и према Техничким препорукама за означавање радова на путу, Савезног завода за
стандардизацију. Радници који изводе радове а налазе се на путу морају имати на себи
светлоодбојни прслук. По завршетку радова знакови и опрема се одмах уклањају. Уколико се врши
затварање комплетног пута и обустава саобраћаја извођач радова и инвеститор морају грађане
обавестити путем медија о времену обуставе.
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ
Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не
захтева ни пројектним задатком.
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
Нема неких специјалних ефеката овог пројекта осим што ће се побољшати квалитет
саобраћајне површине и комфорност вожње.
НЕОПХОДНЕ МЕРЕ
Нема неопходних мера.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
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