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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту у 
отвореном поступку, набавка 12/2018   

 
Допуна 1: На страни 7/66 конкурсне документације, у Одељку „Начин и место 
извођења радова”, стоји: 
 

Радови се изводе на Панчевачком мосту. 

Радови на АКЗ се изводе у ноћним интервалима од 23:00 до 5:00 часова према 
следећим привременим условима одвијања саобраћаја: 

- са искључењем напона на оба колосека и обуставом саобраћаја по једном 
колосеку, при чему се железнички саобраћај одвија по другом колосеку дизел 
вучом. 

- друмски саобраћај у току извођења радова се одвија у сужењу коловоза у зони 
извођења радова, са преусмерењем саобраћаја у једну саобраћајну траку. 
Потребно је урадити Елаборат привремене организације друмског саобраћаја 
у време извођења радова на ''Панчевачком'' мосту и прибавити Сагласност на 
Елаборат свих надлежних институција које су неопходне за привремено 
регулисање друмског саобраћаја.  

Трошкове привременог регулисања железничког саобраћаја за време извођења 
радова сноси Наручилац. Трошкове привременог регулисања друмског саобраћаја 
за време извођења радова сноси Понуђач. 
 

Допуњава се, тако да сада гласи: 
  
Радови се изводе на Панчевачком мосту. 

Радови на АКЗ се изводе у ноћним интервалима од 23:00 до 5:00 часова према 
следећим привременим условима одвијања саобраћаја: 

- са искључењем напона на оба колосека и обуставом саобраћаја по једном 
колосеку, при чему се железнички саобраћај одвија по другом колосеку дизел 
вучом. 

- друмски саобраћај у току извођења радова се одвија у сужењу коловоза у зони 
извођења радова, са преусмерењем саобраћаја у једну саобраћајну траку. 
Потребно је урадити Елаборат привремене организације друмског саобраћаја 
у време извођења радова на ''Панчевачком'' мосту и прибавити Сагласност на 
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Елаборат свих надлежних институција које су неопходне за привремено 
регулисање друмског саобраћаја.  

Уколико долази до промене режима саобраћаја на приступним рампама и околној 
уличној мрежи у зони радова која је у надлежности Града Београда, као и 
постављање привремене сигнализације, потребно је обратити се Секретаријату за 
саобраћај за издавање решења за техничко регулисање саобраћаја за време 
извођења радова по претходно добијеној сагласности ЈП“Путеви Београда“. 

Трошкове привременог регулисања железничког саобраћаја за време извођења 
радова сноси Наручилац. Трошкове привременог регулисања друмског саобраћаја 
за време извођења радова сноси Понуђач. 
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