
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

МЗ Шљивовица 

Број: 404-242/16-02 

Датум: 06.12.2016. 

Ч а ј е т и н а 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 02/16 Асфалтирање путева у МЗ 

Шљивовица 

 

Мења се конкурсна документација у делу Техничке спецификације и образац понуде, тако 

што се постојећем правцу пут за Луковиће додаје нови правац за асфалтирање, пут за 

Селаковиће. 

 

Биће продужен рок за подношење понуда и објављено обавештење о новом року за 

подношење и отварање понуда. 

 

У наставку достављамо нови, измењен образац техничке спецификације и образац 

понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 
 

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА  АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА У МЗ ШЉИВОВИЦА 

(закључење Уговора о извођењу радова) 
  
                                   А)         Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m 
 
1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 
   и изради попречних падова. 
  
   Час     2,00  
 
 
2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
    ојачање постељице, попуњавање вододерина и дизање 
    нивелете пута. 
 
       m3  45,00 
 
 
 
3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 
    љање до потребне збијености тампона 
    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 
   /450,00*3,10*0,20=279,00 m3/ 
  
      m3   279,00  
 
 
4.Набавка материјала, израда и уградња 
   aсфалтног застора од масе АБ -11 у 
   слоју d= 5cm  
   /450,00*2,50=1125,00m2/ 
    
     m2     1125,00  
 

 

 

 



Б)  Пут за Селаковиће 

L=150,00m, b= 2,50m 

 

 

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 
   и изради попречних падова. 
  
   Час     1,00  
 
2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
    ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање 
    нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних  
    рампи са леве и десне предметног пута. 
 
       m3  35,00 
 
3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 
    љање до потребне збијености тампона 
    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 
   /150,00*3,10*0,20=93,00 m3/ 
  
      m3   93,00  
 
4.Набавка материјала, израда и уградња 
   aсфалтног застора од масе БНХС -16 у 
   слоју d= 6cm  
   /150,00*2,50+15,00=390,00m2/ 
    
     m2     390,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

                                ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 02/16 

                                           Асфалтирање пута у МЗ Шљивовица          
                                     Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m 
 
1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 
   и изради попречних падова. 
  
   Час     2,00  x  ________________ = _______________ 
 
 
2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
    ојачање постељице, попуњавање вододерина и дизање 
    нивелете пута. 
 
       m3  45,00  x  _____________ = _________________ 
 
 
 
3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 
    љање до потребне збијености тампона 
    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 
   /450,00*3,10*0,20=279,00 m3/ 
  
      m3   279,00  x  _____________ = _____________ 
 
 
4.Набавка материјала, израда и уградња 
   aсфалтног застора од масе АБ -11 у 
   слоју d= 5cm  
   /450,00*2,50=1125,00m2/ 
    
     m2     1125,00  x  ____________ = _______________ 
 
 

 

 

А)  Укупно, без ПДВ-а: ___________ 

 



Б)  Пут за Селаковиће 

 L=150,00m, b= 2,50m 

 

 

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 
   и изради попречних падова. 
  
   Час     1,00   x  ____________ = _______________ 
 
2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
    ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање 
    нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних  
    рампи са леве и десне предметног пута. 
 
       m3  35,00  x  ____________ = _______________ 
 
3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 
    љање до потребне збијености тампона 
    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 
   /150,00*3,10*0,20=93,00 m3/ 
  
      m3   93,00  x  ____________ = _______________ 
 
4.Набавка материјала, израда и уградња 
   aсфалтног застора од масе БНХС -16 у 
   слоју d= 6cm  
   /150,00*2,50+15,00=390,00m2/ 
    
     m2     390,00  x  ____________ = _______________ 
 

 

 

Б)  Укупно, без ПДВ-а: ___________ 

 

 

Укупно, А+Б, без ПДВ-а: ____________________________ 
Укупно, А+Б, са ПДВ-ом: ___________________________ 
 



 Рок извршења радова је _____ радних дана од дана увођења у посао.( Максимално 
10 радних дана од дана увођења у посао ). Увођење у посао је потребно извршити у 
року од 5 дана од дана потписивања уговора. 

 

Комерцијални услови: 

 Период важења понуде ____________ дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда). 

 Рок плаћања 45 дана. 
 

3.1 Структура цене: 

 

Рекапитулација. 

Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   

и словима : ____________________________________________________________динара, 

без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

           Потпис овлашћеног лица понуђача 

          _______________________________ 

                М.П. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. 

 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

                                     А)    Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m 

 

 

1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 

   и изради попречних падова. 

  

   Час     2,00  

 

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  

    ојачање постељице, попуњавање вододерина и дизање 

    нивелете пута. 

 

       m3  45,00 

 

3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 

    љање до потребне збијености тампона 

    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 

   /450,00*3,10*0,20=279,00 m3/ 

  

      m3   279,00  

 

4.Набавка материјала, израда и уградња 

   aсфалтног застора од масе АБ -11 у 

   слоју d= 5cm  

   /450,00*2,50=1125,00m2/ 

    

     m2     1125,00  

 

    

 

 

   

 

 

 

 



 

Б)  Пут за Селаковиће 

L=150,00m, b= 2,50m 

 

 

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута 
   и изради попречних падова. 
  
   Час     1,00  
 
2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
    ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање 
    нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних  
    рампи са леве и десне предметног пута. 
 
       m3  35,00 
 
3. Набавка, транспорта, планирање и ва- 
    љање до потребне збијености тампона 
    крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm 
   /150,00*3,10*0,20=93,00 m3/ 
  
      m3   93,00  
 
4.Набавка материјала, израда и уградња 
   aсфалтног застора од масе БНХС -16 у 
   слоју d= 6cm  
   /150,00*2,50+15,00=390,00m2/ 
    
     m2     390,00  
 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

       М.П. 

                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                  

                                                                                        _______________________________ 

 

 


