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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
290/2017-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-290/2017-2, Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: 
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-A РЕДА БР. 258 
ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ВРАЊЕ 

на km 17+917 и на km 18+187 
 

Број јавне набавке: 32/2017 
 

У поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, код додатног услова 
под бр. 2) мења се друга ставка Минималне захтеване опреме којом понуђач мора да 
располаже, као и Образац бр. 1, тако да сада гласе: 

 
Бетонска база капацитета мин. 12m3/h …………………… 1 јединица 

 
Образац бр. 1 

 
СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МIНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ 

Ред. 
бр. 

Врста и тип Количина 
Година 

производње 
Облик 

поседовања 
Садашња 
вредност 

1. 
Асфалтна база 
капацитета мин. 80 t/h 

1 
јединица 

   

2. 
Бетонска база 
капацитета мин. 12m3/h 

1 
јединица 

   

3. 
Финишер минималне 
радне ширине 6m 

1 
јединица 

   

4. 
Асфалтерски челични 
тандем ваљци 7t – 9t 

2 
јединицe 

   

5. 
Асфалтни челични 
тандем ваљци 9t – 12t 

2 
јединице 

   

6. 
Багер гусеничар са 
кашиком мин 0.5 m3 

1 
јединица 

   

7. 
Камион кипер од мин. 
12t 

4 
јединице 

   

8. 
Камион кипер од  мин. 
25t 

4 
јединице 

   

9. Булдозер мин 120КС 
1 

јединица 
   

10. 
Моторни грејдер 
мин130КС 

1 
јединица 

   

11. Вибро – ваљак мин 8t 
1 

јединица 
   

12. 
Миксер за  транспорт 
бетона мин. капцитета 
6m3 

1 
јединица 

   

13. Первибратор 
1 

јединица 
   

14. 
Цистерна за воду 5.000 
– 10.000 l  

1 
јединица 

   

15. 
Геодетска опрема 
(теодолит или ТС и 
нивелир) 

1 комплет    
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 НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије 
саобраћаних дозвола за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације, 
доказе о закупу или лизингу – угoвори или уговори о куповини (прихватљиви су и 
предуговори). 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
У поглављу VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА, мењају се позиције: III 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ, IV БЕТОНСКИ РАДОВИ и V ДРЕНАЖНИ РАДОВИ, тако да сада 
гласе: 
  

 

 

Ред. ОПИС РАДОВА Јед. Количина Јединична Укупно 

бр.   мере   цена  без ПДВ-а 

III АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1 Набавка,транспорт и уградња 

арматуре РА 400/500   и ГА 

240/360 за израду аб потпорног 

зида ПЗ1 И ПЗ2 и дренажног 

испуста  РШ1 и РШ2 у свему 

према пројекту. 

Обрачун према кг уграђене 

арматуре.  

 

 

kg 29 676 

  УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ : 

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 

4.1 Набавка, допрема миксерима и 

уградња свеже бетонске масе МБ 

30, М150, В8, М+С=1  за потребе 

израде аб зидова ПЗ1 И ПЗ2 у 

кампадама,  дренажних испуста 

РШ1 И РШ2  у двостраној оплати 

у свему према детаљима из 

пројекта. 

Обрачун према м3 уграђеног 

бетона 

 

 

 

 

 

 

m³ 791 

  4.2 Набавка транспорт и уградња 

бетона МБ20 за изравнавајуће 

слојеве испод темељне стопе аб 

зидова ПЗ1 И ПЗ2. У свему према 

детаљима из пројекта.  

Обрачун према м3 уграђеног 

бетона.  

 

 

 

 

m³ 114   

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: 
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V ДРЕНАЖНИ РАДОВИ 

5.1 Набавка и постављење пуне ПВЦ 

цеви Ø200мм на подлози од песка 

или шљунка дебљине д=10 цм за 

одвод воде из дренажних испуста 

РШ1 И РШ2 како одговара 

ситуацији на терену, у свему 

према пројекту. Цена обухвата 

набавку, превоз и уграђивање 

песка у подлогу, набавку, превоз и 

постављање цеви.  

Обрачун према м постављених 

пуне ПВЦ цеви. m 15   

5.2 Набавка и постављање 

геотекстила тип 400гр/м2 у 

дренажну испуну иза аб 

потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2, у 

свему према пројекту.  

Обрачун према м² геотекстила. m2 1568   

5.3 Набавка и постављање дренажне 

полу-перфориране пвц цеви 

Ø150мм цеви на горњу страну 

темељне стопе аб потпорног зида 

ПЗ1 И ПЗ2, у свему према 

пројекту. Цена обухвата набавку и 

превоз и постављање цеви. m 160  

 

 

 

 5.4 Набавка и постављање пуних 

ПВЦ цеви Ø 10 цм за барбакане у 

аб потпорном зиду за одвод воде 

из испуне иза зида ПЗ1 И ПЗ2, у 

свему према пројекту. Цена 

бухвата набавку, превоз и 

постављање цеви. 

Обрачун према м постављене 

цеви.  m 49   

5.5 Израда дренажне испуне иза аб 

потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2 од 

дробљеног каменог агрегата 

фракције 31.5/63мм у слојевима уз 

обавезно збијање сваког слоја, у 

свему према детаљу у пројекту. 

Обрачун према м3 уграђеног 

материјала. m3 480   

5.6 Израда дренажне испуне иза аб 

потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2 од 

дробљеног каменог агрегата 

фракције 60-150мм у слојевима уз 

обавезно збијање сваког слоја у 

свему према детаљу у пројекту.  

Обрачун према м3 уграђеног 

материјала. m3 1137   

УКУПНО ДРЕНАЖНИ РАДОВИ : 


