
                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  састављ 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку 5/2019 
У ДЕЛУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДМЕР РАДОВА страна 32-42 мења се са новим 
предмером радова  
Б-3.2. Радови на периодичном одржавању путне мреже 
ПОЗИЦИЈА 14 
  

Р.б.           назив                                                                                 
јед. 

мере  количина 

14 Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22  d=7см       

  финишером за пресвлачење појединих деоница      

  пута, м2 105,000.00 
 МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

Р.б.           назив                                                                                 
јед. 
мере  количина 

14 
  
  

Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22     
финишером за пресвл. појединих деоница пута:                                                                                       
                                                                                  - d=6см 

  
м2 

  
97,000.00 

                                                                                 - d=7см 
м2 

10,000.00 

 
ПОЗИЦИЈА 17  

17 Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 d=5см 
финишером за пресвлачење појединих деоница  м2 45,000.00 

  пута      
 
МЕЊА СЕ И  ГЛАСИ: 

17 
Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 
финишером за пресвлачење појединих деоница пута:   
                                                                                  - d=4см  м2 40,000.00 

  
                        
                                                                                 - d=5см м2   5,000.00 

 

 
 
 
 
 

Град Лозница  
Градска управа 

Комисија за јавну набавку 
     Деловодни  број:404-5-100/2019- III-1-7 
                   Датум: 30.01.2019.год. 

Лозница 
 



 
Б- 3 ПРЕДМЕР РАДОВА – измене и 
допуне                           

                              
 Б-3.1. Радови на редовном одржавању путне 
мреже 

  
 

        

 
Р.б.       назив                                                                                

јед. 
мере 

 
количина 

цена / 
јед. м. износ 

1 Послови на омеђавању путног земљишта               км 2     

2 Ручно дотеривање денивелационе банкине             м2 1,000     

3 Машинско дотеривање денивелационе банкине     м2 30,000     

4 Ручни ископ земње III кат. у широком откопу са          

  утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км м3 50     

5 Набавка, превоз и ручно разастирање шљунка         

                   д=10 цм са ваљањем на поправци банкина            м2 700     

6 Ручно кошење банкина и косина траве и корова са         

  утоваром у возило и одвозом на депониу до 3км  м2 30,000     

7 Машинско кошење банкина и косина трактором         

                                                     са косачицом                                                               м2 40,000     

8 Ручно сечење шибља са банкина , канала          

                                           и косина са утоваром у возилп и одвозом до 3км                 м2 15,000     

9 Ручно сечење стабала и грана дрвећа преко         

                                              Ф 10цм са утоваром и одвозом на депонију до 3 км        ком 30     

10 Maшинско вађење пањева са утоваром у возило и         

  одвозом на депонију до 3км:         

                             Ф   10-20                                               ком 10     

                             Ф   20-30                                                ком  10     

                             Ф   30-50         
     
ком    10     

11 Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са                                                    
одлагањем у страну  

м3 
20     

  одлагањам у страну ван трасе         

12 Машинско чишћење наноса и осулина са          

  гурањем ван трасе или утоваром и одвозом до 3 км             м3 50     

13 Машински ископ канализационих ровова         

          са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 км м3 100     
14 Израда поплета од багремовог коља и грања          
  на заштити косина усека и насипа                            м` 50     

15 Набавка, транспорт и уградња багремовог коља м' 100     
   Ø 15-20 цм за санирање осулина и одрона         

16 
Ручно чишћење и ископ путних јаркова са утоваром у 
возило о одвозом на депонију до 3км 

м3 
50     

  
Машински ископ и чишћење путних јаркова са 
утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км 

  
      

17        до 0,15 м3/м` м3 1,000     

                                     преко 0,15 м3/м` м` 8,000     

                                                 Ручно облагање дна јарка ломљеним каменом         

18 са набавком материјала :      у сувом                             м2 10     



                                                            

 
 

                                                                                 у цементном малтеру      м2 50     

19 Поправка кегли од ломљеног камена у цементном         

            малтеру са набавком материјала                               м2 50     

20 Поправка крила и зидова од ломљеног камена у         

                        цементном малтеру са набавком материјала           м3 10     

     Облагање косина или обале ломљеним каменом          

21 са набавком материјала :     у сувом                              м3 10     

                                                                у цементном малтеру       м3 10     

22 Ручно чишћење ригола и берми од наноса са         

      одстрањивањем материјала ван трасе                       м1 5,000     

23 Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих         
  пропуста , улазних и излазних глава и шахти          м3 30     

                                    

Р.б.       назив                                                                                
јед. 
мере 

 
количина 

цена / 
јед. м. износ 

24 Набавка,транспорт и ручно планирање каменог          

      шута за крпљење ударних рупа на макадамским         

                                         коловозима до 50м3 по км                                          м3 200     

25 Набавка, транспорт и ручно планирање камене           

      ризле за крпљење ударних рупа на макадамским         

                коловозима до 50м3 по км                                          м3 200     

26 Набавка, превоз и ручно планирање хумусне земље м3 200     

27 Крпљење ударних рупа асфалтних коловоза          

                                         рудбитом у цену урачунати набавку, транспорт,         

  складиштење и уградњу рудбита                                           T 20     

28 Набавка и транспорт асфалта АБ 11 и крпљење           
                                     ударних рупа асфалтних коловоза         
   ~без опсецања Т 1,500     
  ~ са опсецањем Т 1,450     

29 Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8 cm 
машином за сечење асфалта м` 200     

30 Набавка, транспорт асфалта БНС 22 d=7цм и         

            ручна израда коловоза са ваљањем   м2 350     

31 Рушење камених или бетонских ивичњака 18/24 на         

  
подлози од бетона са одвозом на депонију до 3км : 
дужине до 35 м`                           

                                               дужине до 3 м`, м` 50     

                                               дужине преко 35 м`, м` 600     

32 Набавка,транспорт и постављање нових бетонских          

  ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ-20          

  
и фугованих цементим малтером:    дужине до 20м' 
20м` м` 200     

                                                          дужине преко 20м` м` 200     

33 Набавка,транспорт и постављање нових бетонских          

  ивичњака  на подлози од бетона МБ~20         

  фугованим  цементним малтером          

  ~ивичњак 8/18 м` 400     

  ~ивичњак 12/18 м` 1,300     
34 Поправка коловоза од камене коцке без материјала м2 100     



35 Набавка,транспорт и постављање белих бетонских          

  ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ-20          

  фугованим белим цементним малтером  м` 20     
36 

Набавка, транспорт и постављање бетонских каналета 
на подлози од бетона МБ-20 фугованим цементним 
малтером м` 150     

37 Рушење бетонске подлоге d=10~ 12см са         

  утовром у возило и одвозом на депонију до 3км         

  ~ површине  до 2 м2 м2 20     

  ~ од 2 до 5 м2 м2 130     

  ~ од 5 до 20 м2 м2 150     

38 Рушење асфалтног коловоза d=7см  са         

  утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 км         

  ~ површине  до 2 м2 м2 20     

  ~ од 3 до 20 м2 м2 30     

  ~ преко 20м2 м2 500     
39 Набавка, транспорт и асфалтирање тротоара асфалт 

бетоном АБ~8 d=3см м2 120     
40 Набавка, транспорт и бетонирање тротоара d=12см 

бетоном МБ ~ 20 са педаршењем                            

  ~  до 20 м2 м2 100     

  ~ преко 20 м2 м2 100     

Р.б.       назив                                                                                
јед. 
мере 

 
количина 

цена / 
јед. м.  износ 

41 Демонтажа бетонских бехатон плоча на подлози од 
песка са одлагањем у страну на палете   м2 200     

42 Монтажа демонтираних бетонских бехатон плоча          

  на подлози  дебљине d=5см од песка 0-4мм м2 100     

43 Набавка, транспорт и монтажа бетонских бехатон           

  плоча д = 6см на песку (0-4мм) дебљине d=5см м2 1,300     

44 
Вађење постојећих неважећих и оштећених 
саобраћајних         

  знакова и одвоз на депонију до 3км ком. 100     
45 Набавка, транспорт и монтажа типског елемента 

успоривача брзине                                                      .  
.~од армираног бетона                                                     м' 40     

  ~од гуме м' 40     

46 Maшинско заливање тракастих пукотина на асфалтном 
коловозу ширине  дo 2 cm м' 

500     

47 Израда стопа за стубове саобраћајних знакова          

  од бетона МБ ~ 15 димензија 20 х 20 х 20 ком. 250     
48 Постављање саобраћајних знакова заједно               .         

~са стубом ком. 250     

    ~ без стуба ком 100     
49 Исправљање  оборених и искривљених саобраћајних 

знакова ком 150     

50 
Чишћење и фарбање постојећих стубова за 
саобраћајне          

  знаке и паркинг стубића ком 50     

51 Постављање саобраћајних смероказа ком. 100     



                                                            

 
 

52 Подизање постојећих поклопаца шахти           

  на пројектовану коту ком. 120     

53 Набавка, транспорт и постављање нових          

  поклопаца шахти заједно са рамом за тешки саобраћај ком. 15     
54 Израда, транспорт и монтажа шахт поклопаца од лима 

d=10mm ком. 10     

55 Набавка,транспорт и израда ревизорне шахте од 
армирано бетонских прстенова Ø 1000 дебљине зида 
d=10 cm м` 10     

56 Набавка, транспорт, израда и монтажа металне 
решетке са рамом шир. 30 cm м` 20     

57 Набавка,транспорт и уградњом нових сливних          

  решетки 40 х 40 са рамом  ком. 39     

58 
Набавка,транспорт и израда сливника од бетона МБ ~ 
20 са набавком и уградњом сливне решетке          

  40 х 40 са рамом ком. 10     

59 Набавка,транспорт и постављање ПВЦ цеви  Ø          

  160 за прикључак сливника на шахте м` 160     

60 Подизање постојећих сливничких решетака          

  на пројектовану коту ком. 80     

61 
Набавка, израда, транспорт и уградња барикадних 
елемената облика "стуб" Ø76.1 дебелозидна          

  д=4мм L=60 cm  сива боја са завршном заштитом ком. 100     

62 Набавка, израда, транспорт и уградња металне 
конструкције, ограде мостова, конструкција 
саобраћајне сигнализације и сл 

        

  кг 2,000     

Р.б.       назив                                                                                
јед. 
Мере 

 
количина 

цена / 
јед. м. износ 

  Зимска служба         

63 Обезбеђивање , утовар и депоновање на успонима         

  асфалтних коловоза шљаке из котларница          

  помешане са агргатом 0-4 у односу 1:1 м3 350     

64 Набавка, утовар и депоновање дробљене ризле         

  на успонима коловоза под макадамом м3 60     

65 Набавка и складиштење индустријске соли         

  за зимску службу Т 60     

66 Набавка и складиштење агрегата 0-4 за мешање са 
индустријском соли у односу 300 кг/1м3 

м3 300 
    

67 Рад полутеретног путарског возила                             . - 
дежурство путарског возила са возачем                   . - 
приправност возача путарског возила 

h 100     

68 Рад камиона од 10 т са раоником за снег         

  и посипачем соли у зимској служби h 400     

  ~ дежурство камиона са возачем h 500     
  ~ приправност возача h 3,700     

69 Рад камиона од 15 т са раоником за снег         

   у зимској служби h 400     



  ~ дежурство камиона са возачем h 800     

  ~приправност возача h 4,500     

70 Рад деоничких путара на посипању шљаке и ризле на          

  успонима под сабијеним снегом и ледом h 2,000     

71 Рад одговорног техничког лица за зимску службу у I         

  смени h 800     

72 Рад техничког лица у зимској служби  II  и III смена,                    
  викендом и државним празником           
  ~ дежурство  h 500     
  ~ приправност  h 3,500     

73 Рад радника у зимској служби h 400     

  ~ дежурство радника h 700     

  ~ приправност радника h 3500     

74 Рад грејдера у зимској служби h 50     
        Укупно   

        
ПДВ 
20%   

75       Укупно   
 



                                                            

 
 

 

 Б-3.2. Радови на периодичном одржавању путне мреже 

Р.б.           назив                                                                                 
јед. 
мере 

 
количина 

цена / 
јед. м.  износ 

1 Израда пројекта одржавања са геодетским снимањем и         
  свим пратећим пројектима и снимањима км. 2     

2 Машински ископ земље III и IV категорије у широком         

   откопу гурањем земље ван трасе или утоваром          

  у возило и одвоз на депонију до 3км м3 250     

3 
Машински ископ земље III и IV категорије узаног 
профила         

  са утоваром земље у возило и одвоз на депонију до 3км м3 150     

4 Израда насипа од земље из ископа         

  планирањем и сабијањем м3 70     

5 Планирање и ваљање постељице м2 150     

6 
Набавка и уградња дренаж цеви ПВЦØ100у бетона 
МБ15 м` 100     

7 Набавка, превоз, машинско разастирање и ваљање         

  макадамских коловоза просејаним шљунком м3 200     

8 Набавка, превоз, машинско разастирање и ваљање         

  макадамских коловоза сепарисаним дробљеним шутом м3 200     

9 
Набавка, превоз, машинско разастирање и планирање 
са 

  
      

  ваљањем мак. коловоза  дробљеном ризлом од 0-31мм м3 13,000     

10 
Набавка, превоз, машинско разастирање и планирање 
са 

  
      

  ваљањем макадамских коловоза  туцаником од 0-63мм м3 400     

11 Набавка, превоз и машинско разгртање иберлауфа         

  на санацији појединих деоница пута м3 400     

12 
Набавка, превоз о машинско разгртање природног 
шљунка 

  
      

  на санацији појединих деоница пута и ојачање тампона м3 200     

13 Рад грејдера на равнању и падирању постојећег тампона м2 500,000     

14 Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22           

  финишером за пресвлачење појединих деоница          

  

пута, 
d=6см   

м2 
 

97,000.00 
     

d=7см   m2 10,000.00   

15 Израда и уградња армирано-бетонских поклопних плоча         

  ~ д = 5цм за пешачке стазе   м2 100     

  ~  д=10цм за канале инсталација м2 100     

Р.б. 
      назив                                                                             

јед. 
мере 

 
количина 

цена / 
јед. м.     

        износ 

16 
Профилисање коловоза од асфалта глодалицом за 
асфалт d=5 см са    

        

  ~ утоваром у возила и одвозом на депонију до 3км   м2 35,000     



  ~ планирањем на лицу места м2 10,000     

17 Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 
финишером за пресвлачење појединих деоница  

 
     

  

пута  
 
                                                                                   d=4cm 
                                                                                           d=5cm 
 

 м2 
 

40,000.00 
   

м2 5,000.00    

18 Израда цевастих пропуста  од ПВЦ цеви са материјалом         

  и радом на ископу и затрпавању         

                                                                   Ø 300 м` 30     

                                                                   Ø 500 м` 30     

                                                                   Ø 800 м` 10     

                                                                   Ø 1000 м` 10     

            

19  Набавка,превоз и уградња бетона МБ~20 за израду          

   улазне и излазне главе пропуста сазаједно са оплатом         

                                                                   Ø 300 ком 4     

                                                                   Ø 500 ком 6     

                                                                   Ø 800 ком 4     

                                                                   Ø 1000 ком 4     

20 Ископ земље III и IV категорије за темеље         

  потпорних зидова са одбацивањем на страну          

  или утоваром у возило и одвоз на депонију до 3км м3 50     

21 Набавка, транспорт и уградња  бетона МБ 30 за          

  бетонирање темеља потпорног зида и темља мостова         

  у ископаном тлу у делимичној оплати са црпљењем воде       
  из темељне јаме м3 100     

22 Набавка,транспорт и уградња бетона МБ 30 за плочу      

  моста са потребном оплатом и подупирачима м3 50     

23 Набавка, транспорт и уградња  бетона МБ 30 за          

   бетонирање  потпорног зида, обалних стубова мостова         

    и крилних зидова у потребној оплати  м3 100     

24 Набавка транспорт и монтажа бетонског гвожђа         

  и арматурне мреже кг 20,000     

Р.б.       назив                                                                                 
јед. 
мере 

количина 
цена / 
јед. м.     

 износ 

25 Обнављање антикорозивне заштите челичне         

  конструкције и ограде мостова (развијене површ.) м2 50     

26 
Демонтажа трулих и попуцалих храстових талпи 
(8х12цм)         

  
на пешачким мостовима са утоваром у возило и одвозом 
на депонију до 3км  м3 3     

27 Набавка, транспорт и монтажа храстових талпи (8х12цм)         

  на пешачким мостовима  м3 3     

28 Израда банкина d= 10см ширине до 75см од         

  сепарисаног шута са набавком материјала м` 20,000     
29 Набавка и монтажа габионске корпе од хектагоналног 

жичаног плетива од поцинковане жице Ø 3-3,5 мм          



                                                            

 
 

  
запуњен ручно слаганим ломљеним каменом 100-200 мм 
и затварање сандука прошивањем жицом м3 30     

30 Превоз растреситих материјала кипер возилима         

   превоз до 5 км 
по 
м3 3,000     

            

   превоз од 5 до 10 км 
по 
м3 2,500     

            

   превоз од 10 до 30 км 
по 
м3 5,000     

            

   превоз од 30 до 50 км 
по 
м3 1,200     

            

  превоз преко  50 км 
по 
м3 300     

            

            

            

            

            

            

            

            
            

            
            

            

Укупно   
ПДВ 
20%   

Укупно   

 



 
 
 
 

 

 Б-3.3. Радови на ургентном 
одржавању  путне мреже(по опису закона о путевима) 

                

Р.б.           назив                                                                                јед. мере количина цена / јед. м.      износ 

1.     

Помоћ М.З. за некатегорисане путеве и 
интервенције на категорисаним 
путевима                                                      

  
      

  ~ дозер  h 50     

  ~ грејдер  h 250     

  ~ ровокопач h 100     

  ~ утоваривач  h 100     

  ~ комбинована машина "скип" h 100     

  ~камион 15 Т h 200     

Укупно 
ПДВ 20%   

Укупно 
 



                                                            

 
 

 

 Б-3.4. Ценовник сатница на  
           ненормираним 
пословима 

Р.б.           назив                                                                                јед. мере 
  
кол. 

цена / ј. 
м.  износ 

1 Грађевински инжињер h 10     

2 Грађевински техничар h 10     

3 ВКВ радник h 10     

4 КВ радник h 50     

5 ПКВ радник h 10     

6 Дозер h 20     

7 Грејдер h 30     

8 Ровокопач точкаш h 40     

9 Ровокопач гусеничар h 50     

10 Комбинована машина "Скип" h 40     

11 Комбинована машина "Bobcat"   10     

12 Ваљак до 2 т h 10     

13 Ваљак од 8 т h 20     

14 Ваљак од 12 т h 30     

15 Утоваривач h 30     

16 Компресор са пикамером h 30     

17 Камион кипер 10 т h 10     

18 Камион кипер 15 т h 20     

19 Камион кипер 20 т h 30     

20 Вучни воз h 30     

21 Трактор са приколицом h 10     

22 Путарско возило h 20     

23       УКУПНО:   

24 ПДВ:   

  
Са ПДВ-
ом: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ИЗНОС БЕЗ ПДВ- 

А ПДВ 20% 
БРУТО 
ИЗНОС 

      
1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  
2.. ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ 
3. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ       
4. НЕНОРМИРАНИ ПОСЛОВИ     

УКУПНО   
 

 
 
 
 



Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату 
вредност (ПДВ).  

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.  
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису 

исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
      
   Дана:_______________                                        __________________________________  
        

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                        

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


