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Република Србија 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

III Број:404-50-4/2020 

Датум:11.03.2020.године 

С в р љ и г 

 

 

 

На основу  члана  63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Општинска управа општине Сврљиг мења конкурсну документацију у редовном поступку јавне 

набавке велике вредности  - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – ЈН бр. 

1.3.1 

 

 

 

САДРЖИНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

1. У Одељку VI ПАРТИЈА 1 – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ И ТАМПОНИРАЊУ 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА мењају се образац 1.  и   образац 6 ( из описа појединих позиција избацује 

се ограничење у вези модула стишљивости), који се дају у прилогу и гласе: 
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1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 

 

Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

I МЗ Плужина, асфалтирање прилазног пута  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слоју 

10cm, са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 3,2 метара.  

3,2х0,1х6= 1,92 m³ m³ 

 

 

 

1,54 

2. 

Набавка транспорт и ручна уградња  асфалта БНХС 16 у слоју д= 

5cm. 

3,2х6,0=19,20 m² 

Напомена: Чишћење терена и уклањање траве и земље са крајњих 

делова пута ће одрадити Месна заједница m² 19,20 

 

 МЗ  Плужина, путни правац II  

1 
Рад комбинирке на скидању наноса и земље са дела пута који се 

асфалтира, са гурањем ископаног материјала у страну.  čas 1,00 

 

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слojу 6-10 

cm, (просечно 8,0cm) са збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 3,0 метара.  

67х3,0х0,1=20,10 m³ m³ 20,10 

 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС -16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,6 метара. 

67х2,6+ 7=181,0 m2   m² 181,00 

 

II МЗ Нишевац, путни правац I  

1. 

Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се 

асфалтира, са гурањем ископаног материјала на страну (низ косину 

насипа).  čas 2,00 

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слojу 

10cm, са збијањем до потребне збијености Ширина слоја за 

насипање је 2,9 метара.  

2,9х0,1х290,0=84 m³ m³ 84,00 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС -16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,4 метара. 

290х2,4=696 m² m² 696,00 

4 Ископ канала 30/40cm на делу пута у дужини од 75m m 75,00 

5 

Набавка и уградња бетонских цеви ф-400 мм за одвод атмосферске 

воде. У цену улази набавка, постављање, уградња слоја псека испод 

цеви и затрпавање цеви. Дужина пропуста је 5,0 метара. m 5,00 

 

 МЗ Нишевац, путни правац II  

1. 
Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, 

са гурањем ископаног материјала на страну (низ косину насипа).  čas 1,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 

d=10 цм са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,80 метара.  

180х2,8х0,10х=50,40 м3 m³ 50,40 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,5 метара. 

180x2,5 = 450m² m² 450,00 

 

III Асфалтирање локалног пута Л-13 Околиште-Гушевац  

1. 
Рад грејдера или ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који 

се асфалтира, са гурањем ископаног материјала низ косину насипа.  čas 2,00 

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-12 

cm (просечно 8 cm), са збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 3,5 метара.  

3,5х0,08х350,0=89,0 м³ m³ 98,00 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС- 16 у слоју д= 6,0 цм у 

ширини од 3,0 метара. 

350,0х3,0=1050,0 m² m² 1050,00 

 

IV Асфалтирање локалног пута Л-9 Тројица-Жељево  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 

cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 4,5 метара.  

4,5х0,07х110,0=35,0 m³ m³ 35,00 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 4,0 метара. 

110,0х4,0=440,0 m2 m² 440,00 

 

V Асфалтирање локалног пута у MЗ Извор село, путни правац I  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5мм у слоју 

просечно 8 цм, са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја 

за насипање је 2,80метара.  

180х2,8х0,08=40,32 m3 m³ 40,32 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,5 метара. 

180х2,50=450,0 m²  m² 450,00 

 

VI Асфалтирање локалног пута у МЗ Гојмановац, путни правац I  

 
Рад комбинирке на скидању наноса и земље са дела пута који се 

асфалтира, са oдвозом ископаног материјала на депонију.  čas 1,00 

 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm, са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање 

је 3,0 метара.  

3,0х0,1х280,0=84,0 m³ m³ 84,00 

2. 
Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,6 метара. m² 728,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

280,0х2,6=728 m² 

VII Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац I  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 10-

15 cm (просечно 12 cm), са збијањем до потребне збијености. 

Ширина слоја за насипање је 2,5 метара.  

Напомена : Дели се на две деонице 

100х2,5х0,12 

105х2,5х0,12 m³ 61,50 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,2 метара. 

Напомена: дели се на две деонице 

100х2,2 

105х2,2 m² 451,00 

 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац II  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање 

је 2, метара. 32х2,7х0,1 m³ 8,60 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,5 метара. 

32х2,3 плус лепеза 4m² m² 77,00 

 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац III  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 

2,5 метара.  

105х2,5х0,1=26,20 m³ m³ 26,25 

 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од 2,20 метара. 

105х2,20 m² 231,00 

 

  Асфалтирање локалног путa правцa IV, у МЗ Рибаре,   

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 

2,5 метара.  

90х2,5х0,1 m³ 22,50 

 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од  2,2 метара. 

90х2,2 m² 198,00 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац V  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 

2,5 метара.  

58х2,5х0,1 m³ 14,50 

 

2. 
Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од  2,2 метара. m² 127,60 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

58х2,2 

 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац VI  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 

2,3 метара.  

45х2,3х0,1 m³ 10,35 

 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у 

ширини од  2,0 метара. 

45х2,0 m² 90,00 

 

VIII Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац I  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 10 

cm, са збијањем до потребне збијености . Ширина слоја за насипање 

је 2,8 метара.  

85х2,8х0,1 м3 m³ 23,80 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm  

ширине  2,5 метара. 

85,0х2,5=212,50 m² m² 212,50 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац II  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у 

слоју10cm, са збијањем до потребне збијености. 

30х0,1х3,0=8,50 m³ m³ 9,00 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у 

површини од 78 м2 

30х2,6=78m² m² 78,00 

 

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац III  

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од 

дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу 

коловоза у сабијеном стању, ширине 3m, дужине 30,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. 

30,0х3х0,1m 

 

 

m³ 9,00 

 

2. 
Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16, d=5cm у 

сабијеном стању. Површина за асфалтирање је 30,0x2,60=78m² m² 78,00 

 

IX Асфалтирање локалног пута у МЗ Грбавче   

 Путни правац I  

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од 

дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm,  просечно 

d=12cm на делу коловоза у сабијеном стању, ширине 3m, дужине 

47,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. 47х3х 

0,12m 

 

 

m³ 16,92 

2. 
Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16, d=5cm у 

сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу m² 130,20 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

лепезe и испред капије.Површина за асфалтирање је  

47,0x2,60=122,20m² 

у делу лепезе 8m² 

 Путни правац II  

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од 

дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm 

сабијеном стању и, ширине 3,30m, дужине 45,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. 

m³ 

 

 15,00 

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d=5 cm у 

сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу 

лепезе. Ширина асфалта је 3,0m дужине 45,0m. Површина за 

асфалтирање је 45,0x3,00+ 8=143,00m² 

m² 

 

143,00 

 

 Путни правац III  

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од 

дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31,5mm, d=8cm на делу 

коловоза и делу лепезе у сабијеном стању, ширине 4,2m, дужине 

35,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. 

 

 

 

m³ 

 

 

 

 

15,00 

 

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm 

у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу 

лепезе. Ширине асфалта је 4,00 m дужине 35,0m. Површина за 

асфалтирање је 35,0x4,0=140,00m² у делу лепезе 8,0m² 

m² 

 

148,00 

 

 Путни правац IV  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=10cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и 

ваљање исте.   20 х3,3х0,12 

 

m³ 8,00 

 

2. 

Набавка, довоз и ручна израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у 

сабијеном стању као завршни слој асфалта на прилазном путу.  

Површина за асфалтирање је 20 х2,7=50,00m² m2 

 

54,00 

 

    Х Асфалтирање локалног пута у МЗ Лозан  

  Путни правац I  

     1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=7cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и 

ваљање .170х3х0,07 

 

 

 

m³ 35,70 

 

      2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на прилазном путу.  Површина за 

асфалтирање је 170 х2,6 m² 

 

442,00 

 

 

 Путни правац II  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=10-15cm просечно 12cm на делу 

прилазног пута у сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање. 35х2,4х0,12 

 

 

 10,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

m³ 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на прилазном путу.  Површина за 

асфалтирање је 35 х2,0= 70,00m² m2 

 

70,00 

 

 

 Путни правац III  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=10cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и 

ваљање. 240х2,4х0,1 

 

 

 

m³ 57,60 

 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на прилазном путу.  Површина за 

асфалтирање је 240 х2,0= 480,00m² m² 

 

480,00 

 

 

ХI Асфалтирање пута у МЗ Варош  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз, 

разастирање и ваљање. 335х4х0,10 m3 134,00 

 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

3,50m. 

335х3,50 m2 1172,50 

 

XII Асфалтирање путних праваца у МЗ Попшица  

 Путни правац I  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз, 

разастирање и ваљање. 150х2,90х0,08 m³ 35,00 

 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,60m. 

150х2,60 m² 390,00 

 

 Путни правац II  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, довоз, 

разастирање и ваљање. 300х3,0х0,08 m³ 

72,00 

 

 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,80m. 

300х2,80 m² 840,00 

 

XIII Асфалтирање путних праваца у МЗ Жељево  

 Путни правац I  

1 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0-31,5mm, d=10cm на делу  пута у сабијеном 

стању . Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање 

исте. 430х3х0,1=129m³ m³ 129,00 

 

2 Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном m² 1161,00  
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

стању као завршни слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,70m. 

430х2,7 

XIV Асфалтирање путних праваца у МЗ Бучум  

 Путни правац I  

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног 

материјала на депонију до 3,0 km. Скидање банкина урадити на 

траси која се пресвлачи. h 2,00 

2. 

Прање улице цистерном за воду. Прање улице урадити када је време 

сунчано да би се вода са коловоза брзо осушила. Напомена:  Прање 

се врши због накнадног прскања емулзијом и пресвлачење улице 

слојем асфалта 

 

 

m² 

 

 

 

270,00 

3. 

Набавка, довоз и ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом 

асфалтном масом дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у 

припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 

чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 

битуменском емулзијом у количини од 1,5 kg/m². Ударну рупу 

попунити асфалтном масом, ваљати до потребне збијености тако да 

површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне 

површине. 

Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  

асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 

уграђивања и уграђивање асфалтне  масе. t 7,00 

4. 
 Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта АБ-11 d=4cm у 

сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу. Пре израде 

асфалта коловоз премазати емулзијом дистрибутером ширине 2,4m.  

 

 

 

m² 

 

270,00 

 

 Путни правац II  

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог 

агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном 

стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата 

набавку, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца 

50,0m 

 

m³ 13,00 

 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5cm у сабијеном 

стању као завршни слој асфалта на путу.  Површина за асфалтирање 

је 

50,0x2,40=120,00m² 

m² 

 

 

120,00 

 

 

XV Тампонирање пута у  МЗ  Бурдимо  

 Путни правац I  

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног 

материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на 

траси која се тампонира. h 2,00 

2. Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са  90,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

садржајем честица глине до 15% (прљава ризла) са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0m. 

Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. 

 

m³ 

XVI Тампонирање пута у  МЗ  Манојлица  

 Путни правац I  

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног 

материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на 

траси која се тампонира. h 1,00 

2. 

 Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног 

позајмишта. Позиција обухвата и ваљање. Дужина путног правца је 

приближно 500m. 

 

 

m³ 155,00 

 Путни правац II  

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног 

материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси 

која се тампонирање. 

 

 

h 1,00 

 

3. 
 Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта. 

Позиција обухвата и ваљање. 

m³ 

 

42,00 

 

 

XVII Тампонирање пута у МЗ Давидовац  

1. 

Скидање банкина и денивелација на путу са остављањем и 

планирањем  ископаног  материјала. Скидање банкина и равнање 

пута извршити булдозером или комбинирком у зависности од 

тврдоће земљаног материјала.  h 10,00 

2. 
Ископ, довоз и уградња природног тампона, СТД =20km. Позиција 

обухвата  разастирање и ваљање    у ширини 2,80 m. m³ 54,00 

3. 
Набавка и уградња цеви за пропусте Ø600, 5 комада. Преко цеви 

насипати материјал ситније гранулације. ком 5 

 

4. 
Ископ путног јарка у дужини од 50,0m, са одвозом ископаног 

материјала.Димензије јарка 0,4x0,5m mʹ 50,00 

 

XVIII Тампонирање путних праваца у МЗ Влахово  

1. 
Машинско уклањање денивелације булдозером на путном правцу  са 

утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0 km. 

 

h 

 

3,00 

 

2. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта 

просечне дебљине, d=15-18cm на делу пута у сабијеном стању. 

Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање. 

 

 

m³ 190,00 

XIX Тампонирање путних праваца у МЗ Луково  

 Путни правац I  

1. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта 

просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција 

обухвата ископ, утовар, одвоз, разастирање и ваљање материјала  m³ 350,00 

 

 Путни правац II  

1. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта 

просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција 

обухвата ископ, утовар, одвоз разастирање и ваљање. m³ 150,00 
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Јед. 

мере 
Кол. 

 

1 2 3 4  

XX Тампонирање путних праваца у МЗ Копајкошара  

1. Рад комбинирке на чишћењу са одвозом ископаног материјала  h 1,00  

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем 

глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-12 цм (просечно 

8 цм), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за 

насипање је 2,80- 3,0 метара.  

 

 

m³ 

 

 

 

29,00 

 

XXI Тампонирање пута у МЗ Периш  

 Путни правац I  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем 

глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-10 cm 

(просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). 

Ширина слоја за насипање је 3,0 метара.  m³ 25,00 

 

  Путни правац II  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем 

глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 цм 

(просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). 

Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. m³ 10,00 

 

 Путни правац III  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm са садржајем 

глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 cm 

(просечно 10 cm), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). 

Ширина слоја за насипање је 3,0 метара.  m³ 20,00 

 

 

 

 

 

 

Дана ___ . ____.2020. године                                                     П О Н У Ђ А Ч 

 

____________________________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

 

Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

I МЗ Плужина, асфалтирање прилазног пута 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5mm у слоју 10cm, са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 3,2 метара.  

3,2х0,1х6= 1,92 m³ m³ 

 

 

 

 

1,54 

  

2. 

Набавка транспорт и ручна уградња  асфалта 

БНХС 16 у слоју д= 5cm. 

3,2х6,0=19,20 m² 

Напомена: Чишћење терена и уклањање 

траве и земље са крајњих делова пута ће 

одрадити Месна заједница m² 19,20 

  

 МЗ  Плужина, путни правац II 

1 

Рад комбинирке на скидању наноса и земље 

са дела пута који се асфалтира, са гурањем 

ископаног материјала у страну.  čas 1,00 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5mm у слojу 6-10 cm, (просечно 8,0cm) 

са збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 3,0 метара.  

67х3,0х0,1=20,10 m³ m³ 20,10 

  

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

-16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,6 метара. 

67х2,6+ 7=181,0 m2   m² 181,00 

  

II МЗ Нишевац, путни правац I 

1. 

Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела 

пута који се асфалтира, са гурањем ископаног 

материјала на страну (низ косину насипа).  čas 2,00 

  

2. Набавка транспорт и уградња камене дробине m³ 84,00   
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

0-31,5mm у слojу 10cm, са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,9 метара.  

2,9х0,1х290,0=84 m³ 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС -

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,4 метара. 

290х2,4=696 m² m² 696,00 

  

4 
Ископ канала 30/40cm на делу пута у дужини 

од 75m m 75,00 
  

5 

Набавка и уградња бетонских цеви ф-400 мм 

за одвод атмосферске воде. У цену улази 

набавка, постављање, уградња слоја псека 

испод цеви и затрпавање цеви. Дужина 

пропуста је 5,0 метара. m 5,00 

  

 МЗ Нишевац, путни правац II 

1. 

Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела 

пута који се асфалтира, са гурањем ископаног 

материјала на страну (низ косину насипа).  čas 1,00 

  

 

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм у слоју d=10 цм са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,80 метара.  

180х2,8х0,10х=50,40 м3 m³ 50,40 

  

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,5 метара. 

180x2,5 = 450m² m² 450,00 

  

III Асфалтирање локалног пута Л-13 Околиште-Гушевац 

1. 

Рад грејдера или ICB-а на скидању наноса и 

земље са дела пута који се асфалтира, са 

гурањем ископаног материјала низ косину 

насипа.  čas 2,00 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм у слоју 5-12 cm (просечно 8 cm), са 

збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 3,5 метара.  m³ 98,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

3,5х0,08х350,0=89,0 м³ 

3. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС- 

16 у слоју д= 6,0 цм у ширини од 3,0 метара. 

350,0х3,0=1050,0 m² m² 1050,0 

  

IV Асфалтирање локалног пута Л-9 Тројица-Жељево 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са 

збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 4,5 метара.  

4,5х0,07х110,0=35,0 m³ m³ 35,00 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 4,0 метара. 

110,0х4,0=440,0 m2 m² 440,00 

  

V Асфалтирање локалног пута у MЗ Извор село, путни правац I 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5мм у слоју просечно 8 цм, са збијањем 

до потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,80метара.  

180х2,8х0,08=40,32 m3 m³ 40,32 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,5 метара. 

180х2,50=450,0 m²  m² 450,00 

  

VI Асфалтирање локалног пута у МЗ Гојмановац, путни правац I 

 

Рад комбинирке на скидању наноса и земље 

са дела пута који се асфалтира, са oдвозом 

ископаног материјала на депонију.  čas 1,00 

  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm, са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 3,0 метара.  

3,0х0,1х280,0=84,0 m³ m³ 84,00 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,6 метара. 

280,0х2,6=728 m² m² 728,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

VII Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац I 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм у слоју 10-15 cm (просечно 12 cm), 

са збијањем до потребне збијености. Ширина 

слоја за насипање је 2,5 метара.  

Напомена : Дели се на две деонице 

100х2,5х0,12 

105х2,5х0,12 m³ 61,50 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,2 метара. 

Напомена: дели се на две деонице 

100х2,2 

105х2,2 m² 451,00 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац II 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2, метара. 32х2,7х0,1 m³ 8,60 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,5 метара. 

32х2,3 плус лепеза 4m² m² 77,00 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац III 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,5 метара.  

105х2,5х0,1=26,20 m³ m³ 26,25 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,20 метара. 

105х2,20 m² 231,00 

  

  Асфалтирање локалног путa правцa IV, у МЗ Рибаре,  

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,5 метара.  m³ 22,50 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

90х2,5х0,1 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од  2,2 метара. 

90х2,2 m² 198,00 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац V 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,5 метара.  

58х2,5х0,1 m³ 14,50 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од  2,2 метара. 

58х2,2 m² 127,60 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац VI 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,3 метара.  

45х2,3х0,1 m³ 10,35 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од  2,0 метара. 

45х2,0 m² 90,00 

  

VIII Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац I 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 mm у слоју 10 cm, са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 2,8 метара.  

85х2,8х0,1 м3 m³ 23,80 

  

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 cm  ширине  2,5 метара. 

85,0х2,5=212,50 m² m² 212,50 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац II 

1. 
Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5mm у слоју10cm, са збијањем до m³ 9,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

потребне збијености . 

30х0,1х3,0=8,50 m³ 

2. 

Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 

16 у слоју д= 5,0 цм у површини од 78 м2 

30х2,6=78m² m² 78,00 

  

 Асфалтирање локалног пута у МЗ Сливје, путни правац III 

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег 

носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 

гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу 

коловоза у сабијеном стању, ширине 3m, 

дужине30,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте. 30,0х3х0,1m 

 

 

m³ 9,00 

  

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја 

асфалта БНХС 16, d=5cm у сабијеном стању. 

Површина за асфалтирање је  

30,0x2,60=78m² m²    78,00 

  

IX Асфалтирање локалног пута у МЗ Грбавче  

 Путни правац I 

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег 

носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 

гранулације 0/31.5mm,  просечно d=12cm на 

делу коловоза у сабијеном стању, ширине 3m, 

дужине 47,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте. 47х3х 0,12m 

 

 

m³ 16,92 

  

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја 

асфалта БНХС 16, d=5cm у сабијеном стању 

као завршни слој асфалта на коловозу и у 

делу лепезe и испред капије.Површина за 

асфалтирање је  

47,0x2,60=122,20m² 

у делу лепезе 8m² m² 

   

130,20 

  

 Путни правац II 

1. Набавка, довоз материјала и израда горњег m³ 15,00   
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 

гранулације 0/31.5mm, d=10cm сабијеном 

стању и, ширине 3,30m, дужине 45,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте. 

 

 

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја 

асфалта БНХС 16 d=5 cm у сабијеном стању 

као завршни слој асфалта на коловозу и у 

делу лепезе. Ширина асфалта је 3,0m дужине 

45,0m. Површина за асфалтирање је 

45,0x3,00+ 8=143,00m² 

m² 

 

  

143,00 

 

  

 Путни правац III 

1. 

Набавка, довоз материјала и израда горњег 

носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 

гранулације 0/31,5mm, d=8cm на делу 

коловоза и делу лепезе у сабијеном стању, 

ширине 4,2m, дужине 35,0m. 

Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте. 

 

 

 

 

 

m³ 

 

 

 

 

 

15,00 

  

2. 

Набавка, довоз материјала и израда слоја 

асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању 

као завршни слој асфалта на коловозу и у 

делу лепезе. Ширине асфалта је 4,00mдужине 

35,0m. Површина за асфалтирање је 

35,0x4,0=140,00m² у делу лепезе 8,0m² 

m² 

 

  

148,00 

 

  

 Путни правац IV 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=10cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, 

довоз разастирање и ваљање исте.   20 

х3,3х0,12 m³ 8,00 

  

2. 

Набавка, довоз и ручна израда слоја асфалта 

БНХС-16 d=5 cm у сабијеном стању као 

завршни слој асфалта на прилазном путу.  

Површина за асфалтирање је 20 х2,7=50,00m² m2 

 

 

   54,00 
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

    Х Асфалтирање локалног пута у МЗ Лозан 

  Путни правац I 

     1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=7cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, 

довоз разастирање и ваљање .170х3х0,07 

 

 

 

 

m³ 35,70   

      2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-

16 d=5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на прилазном путу.  Површина 

за асфалтирање је 170 х2,6 m² 

 

 

 442,00 

   

 Путни правац II 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=10-15cm просечно 12cm на делу 

прилазног пута у сабијеном стању . Позиција 

обухвата набавку, довоз разастирање и 

ваљање. 35х2,4х0,12 

 

 

 

 

m³ 10,00   

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-

16 d=5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на прилазном путу.  Површина 

за асфалтирање је 35 х2,0= 70,00m² m2 

 

 

  70,00 

 

 

 

 Путни правац III 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=10cm на делу прилазног пута у 

сабијеном стању . Позиција обухвата набавку, 

довоз разастирање и ваљање. 240х2,4х0,1 

 

 

 

 

m³ 57,60   

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-

16 d=5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на прилазном путу.  Површина 

за асфалтирање је 240 х2,0= 480,00m² m² 

 

 

  

480,00 

 

 

 

ХI Асфалтирање пута у МЗ Варош 

1. 
Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације m3 134,00   
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата 

набавку, довоз, разастирање и ваљање. 

335х4х0,10 

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 

16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

3,50m. 

335х3,50 m2 

1172,5

0   

XII Асфалтирање путних праваца у МЗ Попшица 

 Путни правац I 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата 

набавку, довоз, разастирање и ваљање. 

150х2,90х0,08 m³ 35,00   

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 

16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,60m. 

150х2,60 m² 390,00   

 Путни правац II 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=5-12cm (просечно 8cm) на делу  

пута у сабијеном стању . Позиција обухвата 

набавку, довоз, разастирање и ваљање. 

300х3,0х0,08 m³ 72,00   

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 

16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,80m. 

300х2,80 m² 840,00   

XIII Асфалтирање путних праваца у МЗ Жељево 

 Путни правац I 

1 Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја m³ 129,00   
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Р. бр. Опис радова 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере. 

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0-31,5mm, d=10cm на делу  пута у сабијеном 

стању . Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте. 430х3х0,1=129m³ 

2 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 

16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни 

слој асфалта на коловозу. Ширина асфалта је 

2,70m. 

430х2,7 m² 

1161,0

0   

XIV Асфалтирање путних праваца у МЗ Бучум 

 Путни правац I 

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и 

одвозом ископаног материјала на депонију до 

3,0km. Скидање банкина урадити на траси 

која се пресвлачи. h 2,00 

  

2. 

Прање улице цистерном за воду. Прање 

улице урадити када је време сунчано да би се 

вода са коловоза брзо осушила. Напомена:  

Прање се врши због накнадног прскања 

емулзијом и пресвлачење улице слојем 

асфалта 

 

 

 

 

   m² 

 

 

 

 

270,00 

  

3. 

Набавка, довоз и ручно крпљење ударних 

рупа и колотрага готовом асфалтном масом 

дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у 

припремљену ударну рупу. Пре уграђивања 

извршити додатно чишћење, прскање 

емулзијом и премазивање опсечених ивица 

битуменском емулзијом у количини од 1,5 

kg/m². Ударну рупу попунити асфалтном 

масом, ваљати до потребне збијености тако да 

површина окрпљеног дела буде у равни 

постојеће коловозне површине. 

Цена обухвата: производњу асфалтне масе, 

превоз  

асфалтне масе , механизације и радника од 

асфалтне базе до места уграђивања и 

уграђивање асфалтне  масе. t 7,00 
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Јед. 
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Кол. 
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Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

4. 

 Набавка, довоз материјала и израда слоја 

асфалта АБ-11 d=4cm у сабијеном стању као 

завршни слој асфалта на коловозу. Пре израде 

асфалта коловоз премазати емулзијом 

дистрибутером ширине 2,4m.  

 

 

 

 

m² 

 

270,00 

  

 Путни правац II 

1. 

Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја 

од дробљеног каменог агрегата гранулације 

0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном 

стању и обострано у делу банкине d=5cm. 

Позиција обухвата набавку, довоз 

разастирање и ваљање исте.Дужина пуног 

правца 50,0m 

 

m³ 13,00 

  

2. 

Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-

16 d=5cm у сабијеном стању као завршни слој 

асфалта на путу.  Површина за асфалтирање 

је 

50,0x2,40=120,00m² 

m² 

 

 

120,00 

 

 

  

XV Тампонирање пута у  МЗ  Бурдимо 

 Путни правац I 

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и 

одвозом ископаног материјала на депонију до 

3,0km. Скидање банкина урадити на траси 

која се тампонира. h 2,00 

  

2. 

Набавка, транспорт и уградња камене 

дробине 0-31.5 mm са садржајем честица 

глине до 15% (прљава ризла) са збијањем до 

потребне збијености. Ширина слоја за 

насипање је 3,0m. Местимично насипање 

ризле на оштећеним деловима пута. 

 

 

m³ 90,00 

  

XVI Тампонирање пута у  МЗ  Манојлица 

 Путни правац I 

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и 

одвозом ископаног материјала на депонију до 

3,0km. Скидање банкина урадити на траси h 1,00 
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Укупна 

цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

која се тампонира. 

2. 

 Ископ, довоз и уградња природног тампона 

из локалног позајмишта. Позиција обухвата и 

ваљање. Дужина путног правца је приближно 

500m. m³ 155,00 

  

 Путни правац II 

1. 

Машинско скидање банкина са утоваром и 

одвозом ископаног материјала на депонију до 

3,0km. Скидање банкина урадити на траси 

која се тампонирање. 

 

 

h 1,00 

  

3. 

 Ископ, довоз и уградња природног тампона 

из локалног позајмишта. Позиција обухвата и 

ваљање. 

m³ 

 

42,00 

 

  

XVII Тампонирање пута у МЗ Давидовац 

1. 

Скидање банкина и денивелација на путу са 

остављањем и планирањем  ископаног  

материјала. Скидање банкина и равнање пута 

извршити булдозером или комбинирком у 

зависности од тврдоће земљаног материјала.  h 10,00 

  

2. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона, 

СТД =20km. Позиција обухвата  разастирање 

и ваљање    у ширини 2,80 m.    m³ 54,00 

  

3. 

Набавка и уградња цеви за пропусте Ø600, 5 

комада. Преко цеви насипати материјал 

ситније гранулације. ком      5   

4. 

Ископ путног јарка у дужини од 50,0m, са 

одвозом ископаног материјала.Димензије 

јарка 0,4x0,5m mʹ 50,00 

  

XVII

I Тампонирање путних праваца у МЗ Влахово 

1. 

Машинско уклањање денивелације 

булдозером на путном правцу  са утоваром и 

одвозом ископаног материјала на депонију до 

3,0km. 

 

h 

 

3,00 
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цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5 6=5*4 

2. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона 

из локалног позајмишта просечне дебљине, 

d=15-18cm на делу пута у сабијеном стању. 

Позиција обухвата ископ, довоз разастирање 

и ваљање. 

 

 

 

m³ 190,00 

  

XIX Тампонирање путних праваца у МЗ Луково 

 Путни правац I 

1. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона 

из локалног позајмишта просечне дебљине, 

d=15cm на делу пута у сабијеном стању. 

Позиција обухвата ископ, утовар, одвоз, 

разастирање и ваљање материјала  m³ 

   

350,00 

  

 Путни правац II 

01. 

Ископ, довоз и уградња природног тампона 

из локалног позајмишта просечне дебљине, 

d=15cm на делу пута у сабијеном стању. 

Позиција обухвата ископ, утовар, одвоз 

разастирање и ваљање. m³ 150,00 

  

XX Тампонирање путних праваца у МЗ Копајкошара 

1. 
Рад комбинирке на чишћењу са одвозом 

ископаног материјала  h      1,00   

2. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица 

до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-12 цм 

(просечно 8 цм), са збијањем до потребне 

збијености. Ширина слоја за насипање је 2,80- 

3,0 метара.  

 

 

 

 

m³ 

 

 

 

 

29,00 

  

XXI Тампонирање пута у МЗ Периш 

 Путни правац I 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица 

до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-10 cm 

(просечно 7 cm), са збијањем до потребне 

збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0 

метара.  m³ 25,00 
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  Путни правац II 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица 

до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 цм 

(просечно 10 цм), са збијањем до потребне 

збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0 

метара. m³ 10,00 

  

 Путни правац III 

1. 

Набавка транспорт и уградња камене дробине 

0-31,5mm са садржајем глиновитих честица 

до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 cm 

(просечно 10 cm), са збијањем до потребне 

збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0 

метара.  m³ 20,00 

  

XXII 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-a 

 
_______________________________динара 

XXII

I 

УКУПНО ПДВ 

 

_____________ % _______________  

динара 

XXIV УКУПНО СА ПДВ-ом 
_______________________________ 

динара 

 

                Датум: _________________                                                          Понуђач:                                                                        

        

________________________________ 

  

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке 

- у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за 

сваки тражени предмет јавне набавке 

-у реду XXII уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а 

- у реду XXIII уписати колико износи ПДВ 

- у реду XXIV  уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће сабрати укупну 

износ без ПДВ-а (наведену у реду XXII) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду XXIII) 

 

 

 


