
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  
бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку 
бр.1/2017 сачинила су  

Додатне информације бр.3 

у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање општинских 

путева и улица у граду 

1.Позиција 9.предмера и Предрачуна радова-Заливање пукотина 
Битуменском емулзијом 

1.Заливање мрежастих пукотина величине до 6 мм и грешком је у 
тендеру стављено да се обрачун врши по м2 потребно је исправити 
јединицу мере по метру дужном 

2.Позиција 17.предмера и Предрачуна радова-Машинско скидање асфалта 
глодалицом 

2.Дебљине асфалта су углавном д=5цм,ширине су б=5-6м,СТД одвоза 
фрезованог материјала је до 3 км 

3.Позиција 20.предмера и Предрачуна радова-поправка ивичњака без 
уградње нових 

3.Материјал од кога су направљени ивичњци су махом бетонски а 
обрачун је по метру дужном тако да димензије нису битне  

4.Позиција 21.предмера и Предрачуна радова-Набавка транспорт и 
уградња нових ивичњака дим.12/18 

4.Материјал од кога су направљени ивичњци су од црног и сивог 
цемента  

5.Позиција 22.предмера и Предрачуна радова-Набавка транспорт и 
уградња нових ивичњака дим.18/24 

5.Материјал од кога су направљени ивичњци су од црног и сивог 
цемента  



6.Позиција 23.предмера и Предрачуна радова-Набавка транспорт и 
уградња нових бетонских ригола 

6.Материјал од кога су направљене бетонске риголе су од црног и 
сивог цемента  

димензија 40/40/10 или 35/25/8 

7.Позиција 24.предмера и Предрачуна радова-замена оштећених плоча на 
тротоарима 

7.Бетонске плоче разних боја дебљине д=6цм 

8.Позиција 25.предмера и Предрачуна радова-Бетонирање арм.бетоном 
МБ20 и МБ25 у оплати 

8.учешће оплате (2м²/м3 бетона) и учешће арматуре 25 кг/м3  

9.Позиција 26.предмера и Предрачуна радова-Бетонирање бетоном МБ20 и 
МБ25 у оплати 

9.без учешћа арматуре ,са завршном обрадом бетонских површина и 
односи се углавном на бетонирање дна улазно-изливних глава и др.  

10.Позиција 27.предмера и Предрачуна радова-Набавка и уградња ПВЦ 
цеви  

10.позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу у већ припремљен 
ров са постављањем ПВЦ цеви по задатој нивелети (овом позицијом 
није предвиђен ископ –дим.рова ,израда тампонског слоја као и 
материјал за попуну рова –све ове позиције су предвиђене другим 
позицијама) 

11.Позиција 28.предмера и Предрачуна радова-Набавка и уградња 
сливника за саобраћај средњег оптерећења.  

11.позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу сливника са рамом 
у слоју бетона на пројектовану коту 

12.Позиција 29.предмера и Предрачуна радова-Набавка,транспорт и 
уградња ивичних трака  

12.од сивог цемента  

13.Позиција 30.предмера и Предрачуна радова-Геодетско снимање терена 
са израдом идејних и главних пројеката за изградњу саобраћајница 



13.Цена је исказана по м2 и наплаћује се по стварно испројектованој 
површини  

14.Позиција 39.предмера и Предрачуна радова-Превоз каменох материјала 
од места утовара до места уградње са машинским разастирањем на 
удаљености 5-10км 

14.позиција не подразумева утовар  

15.Позиција 40.предмера и Предрачуна радова-Превоз каменох материјала 
од места утовара до места уградње са машинским разастирањем на 
удаљености 10-20км 

15.позиција не подразумева утовар  

16.Позиција 41.предмера и Предрачуна радова-Превоз каменох материјала 
од места утовара до места уградње са машинским разастирањем на 
удаљености 20-30км 

16.позиција не подразумева утовар  

17.Позиција 42.предмера и Предрачуна радова-Превоз каменох материјала 
од места утовара до места уградње са машинским разастирањем на 
удаљености 30-40км 

17.позиција не подразумева утовар  

18.Позиција 43.предмера и Предрачуна радова-Превоз каменох материјала 
од места утовара до места уградње са машинским разастирањем на 
удаљености 40-50км 

18.позиција не подразумева утовар  

19.Позиција 44.предмера и Предрачуна радова-Набавка и уградња 
бетонских цеви за израду пропуста и шахти Ǿ300,450,500,600,800 и 1000  

19.Ценом није обухваћена израда уливно –изливних глава 

20.Позиција 46-52 .предмера и Предрачуна радова набавка камених 
материјала  

20.Ценом је обухваћена само набавка камена  

 

 



21.КОНКРЕТИЗОВАТИ ДУЖИНУ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

Наручилац је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”  
број  1/2017;  у  даљем  тексту:  Закон)  покренуо отворени  поступак  јавне набавке 
радова Текуће поправке и - одржавање  општинских  

путева и улица у граду, ЈН бр.1/2017, са циљем закључивања оквирног споразума 
са једним понуђачем на период од једне године; 

22. Пописна листа са стањем на дан 31.12.2016.г., саобраћајне дозволе , 
аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и 
отпремница(уколико су средства набављена у текућој години). 
Потребно је обележити маркером опрему тражену конкурсном 
документацијом. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и 
уговором о закупу или лизингу у ком случају је понуђач у обавези да 
поред фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и  фотокопију 
траженог доказа субјекта у чијем власништу се наведена опрема 
налази.  

23. Прихватљива је Потврда о референтним радовима потписана од 
стране правних следбеника  

24.Прецизирати износ на који треба да гласи меница 

Износ менице , а како је то наведено у самој конкурсној документацији 
треба да износи10% од  вредности понуде коју да понуђач.   

25.Рок за плаћање- за 45 дана 

 
 




