
Општинска управа Бор 
Комисија за јавну набавку 
Бор,ул. Моше Пијаде бр.3.                                                                  
Број : ИЗМ - ЈН ОУ 16-Р/2017 
Датум, 12.05.2017.године                            
 
 
               На основу члана 54. став 12. тачка 1. и члана 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за 
јавну набавку образована  Решењем бр: 404-162/2017-III-01 од 13.03.2017. године, 
припремила је следећу 
 
 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЈН ОУ 16-Р/2017 

 
 
             Мења се  Конкурсна документација за јавну набавку радова -  Изградња 
водоводне мреже МЗ Шарбановац II фаза - крак Пунђилов поток - нова деоница - ЈН ОУ 
16-Р/2017 
            - Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) :  
45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви 
45232150 - Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде 
 
 
           Измене се састоје у следећем: 
 
 
1.  Образац III Техничка спецификација  се мења – додате су ставке 4. и 5. у делу IV 
Остали радови, те спецификација радова након измена изгледа овако и као таква се 
прилаже приликом подношења понуде  
 
 

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКИ ОПИС) 
 за јавну набавку радова  редни број : ЈН ОУ 16-Р/2017 

 
 

    

р.б. Опис позиције ј.м. количина 

I Земљани радови 
1 Рашчишћавање трасе цевовода од дрвећа, грања и шута. 

У цену урачунати утовар и одвoз на депонију  до 3 km. m2 6.000,00 
2 Машински ископ у материјалу III и IV категорије, са 

одлагањем ископане земље на удаљености од 1m од 
ивице ископа. m3 1.396,80 

3 Ручни ископ у материјалу III и IV категорије. Ручни ископ је 
предвиђен на местима где се не може користити 
механизација, на местима где се очекују или открију 
подземне инсталације, као и за завршну обраду бочних 
страна и дна. Ручни ископ се врши уз истовр m3 43,20 

4 Фино планирање дна након ископа. m1 1.200,00 
5 Набавка, транспорт и разастирање песка као тампон слоја 

дебљине до 10 cm, са набијањем до потребне збијености. m3 120,00 



6 Затрпавање канала материјалом из ископа са планирањем 
вишка, у слојевима од 20cm са потребним збијањем и 
планирањем вишка. m3 1.320,00 

II Бетонски радови 
1 Израда шахти: Ш1, Ш2, Ш3 и Ш4. Израда горње плоче, 

d=15cm, доње плоче, d=20цм, од АБ М30 и зидова од 
бетонских блокова 20x20x40cm у цементном малтеру 1:3, 
спољних димензија 2x2x1,6m, у свему према детаљу из 
пројекта. У цену урачунати потребну оплату, арма ком 4,00 

2 Израда анкер блокова, на свим преломима цевовода, 
бетонских постоља испод затварача и рачви у шахтовима, 
као и за хидранте, набијеним бетоном МБ20. m3 2,00 

III Монтажни радови 
1 Набавка, транспорт и уградња ПЕ цеви и фитинга за радни 

притисак од 10 бара.     
  ПЕ цеви Ø 90mm. m, 2.000,00 
  ПЕ цеви Ø 63mm. m, 100,00 
  Туљак са прирубницом Ø 225/200mm ком 2,00 
  Туљак са прирубницом Ø 90/80mm ком 6,00 
  Туљак са прирубницом Ø 63/50mm ком 4,00 

2 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених 
фазонских комада за радни притисак од 10 бара, 
пластифицираних epoxy прахом, минималне дебљине 
250μm. У цену урачунати потребан материјал за спајање:     

  FF Ø200mm, L=1000mm ком 2,00 
  FF Ø80mm, L=800mm ком 6,00 
  T Ø200/80mm, L=400mm ком 1,00 
  T Ø80/50mm, L=400mm ком 3,00 
  Ваздушни вентил са две кугле Ø50mm, L=260mm ком 1,00 
  Жабљи поклопац Ø50mm ком 2,00 
  Овални вентил Ø200mm, са гуменим клином ком 1,00 
  Овални вентил Ø80mm, са гуменим клином ком 3,00 
  Овални вентил Ø50mm, са гуменим клином ком 3,00 
  X комад Ø80mm ком 1,00 

3 Набавка, транспорт и монтажа браварског поклопца од 
челичног лима, антикорозивно заштићеног, дебљине 4mm, 
димензије 600 x600mm. У јединичну цену је урачунат 
поклопац са оквиром и анкерима за фиксирање на плочи 
шахта. ком 4,00 

IV Остали радови 
1 Испирање и дезинфекција цевовода m, 2.000,00 
2 Израда изливне грађевине од бетона МБ 30 на месту 

излива. У цену урачунати цену потребне арматуре. ком 2,00 
3 Примена прописаних мера саобраћајне безбедности у 

зони контакта са саобраћајницама, формирање, 
обележавање и одржавање привремене вертикалне и 
хоризонталне сигнализације m, 2.000,00 

4 Полагање трасе водоводне мреже из пројекта m, 2.100,00 



5 Снимање изведеног стања водоводне мреже са 
издавањем потврде из РГЗ-а Бор да је предат елаборат за 
укњижење, као и издавање ситуације са уцртаном трасом 
и координатама изведеног стања водоводне мреже у 
размери 1:2500, односно и у електронском облику у DWG m, 2.100,00 

 
 
 
 
Посебна напомена: 
-  За сав материјал је потребно доставити атесте. 
 
 

Упознат и сагласан са условима  техничке спецификације: 
 
                                                                                                     Понуђач: 
 
 Датум, __________                                                   ________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Образац VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ се мења – додате су ставке 4. и 5. у делу IV Остали радови, 
те Образац након измена изгледа овако и као такав се прилаже приликом подношења понуде  
 

VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  
 КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Изградња водоводне мреже МЗ Шарбановац II фаза - крак Пунђилов поток –нова деоница - ЈН ОУ 16-Р/2017 
 

р.б. Опис позиције ј.м. количина 
јед.цена 

без 
ПДВ-а 

Јед.цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-

а 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ-
ом 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 8 (3x5) 

I  Земљани радови 
1 

Рашчишћавање трасе цевовода од дрвећа, грања и шута. У 
цену урачунати утовар и одвoз на депонију  до 3 km. m2 6.000,00           

2 

Машински ископ у материјалу III и IV категорије, са одлагањем 
ископане земље на удаљености од 1m од ивице ископа. m3 1.396,80           

3 

Ручни ископ у материјалу III и IV категорије. Ручни ископ је 
предвиђен на местима где се не може користити механизација, 
на местима где се очекују или открију подземне инсталације, 
као и за завршну обраду бочних страна и дна. Ручни ископ се 
врши уз истовремено разупирање. m3 43,20           

4 Фино планирање дна након ископа. m1 1.200,00           



5 

Набавка, транспорт и разастирање песка као тампон слоја 
дебљине до 10 cm, са набијањем до потребне збијености. m3 120,00           

6 
Затрпавање канала материјалом из ископа са планирањем 
вишка, у слојевима од 20cm са потребним збијањем и 
планирањем вишка. m3 1.320,00           

                                              укупно земљани радови:           
II Бетонски радови 

1 
Израда шахти: Ш1, Ш2, Ш3 и Ш4. Израда горње плоче, 
d=15cm, доње плоче, d=20цм, од АБ М30 и зидова од 
бетонских блокова 20x20x40cm у цементном малтеру 1:3, 
спољних димензија 2x2x1,6m, у свему према детаљу из 
пројекта. У цену урачунати потребну оплату, арматуру и 
пењалице. ком 4,00           

2 
Израда анкер блокова, на свим преломима цевовода, 
бетонских постоља испод затварача и рачви у шахтовима, као 
и за хидранте, набијеним бетоном МБ20. m3 2,00           

  укупно бетонски радови:               
III Монтажни радови 

1 Набавка, транспорт и уградња ПЕ цеви и фитинга за радни 
притисак од 10 бара.               

  ПЕ цеви Ø 90mm. m, 2.000,00           
  ПЕ цеви Ø 63mm. m, 100,00           
  Туљак са прирубницом Ø 225/200mm ком 2,00           
  Туљак са прирубницом Ø 90/80mm ком 6,00           
  Туљак са прирубницом Ø 63/50mm ком 4,00           



2 
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених фазонских 
комада за радни притисак од 10 бара, пластифицираних epoxy 
прахом, минималне дебљине 250μm. У цену урачунати 
потребан материјал за спајање:               

  FF Ø200mm, L=1000mm ком 2,00           
  FF Ø80mm, L=800mm ком 6,00           
  T Ø200/80mm, L=400mm ком 1,00           
  T Ø80/50mm, L=400mm ком 3,00           
  Ваздушни вентил са две кугле Ø50mm, L=260mm ком 1,00           
  Жабљи поклопац Ø50mm ком 2,00           
  Овални вентил Ø200mm, са гуменим клином ком 1,00           
  Овални вентил Ø80mm, са гуменим клином ком 3,00           
  Овални вентил Ø50mm, са гуменим клином ком 3,00           
  X комад Ø80mm ком 1,00           

3 

Набавка, транспорт и монтажа браварског поклопца од 
челичног лима, антикорозивно заштићеног, дебљине 4mm, 
димензије 600 x600mm. У јединичну цену је урачунат поклопац 
са оквиром и анкерима за фиксирање на плочи шахта. ком 4,00           

  укупно монтажни радови:               
IV Остали радови 

1 Испирање и дезинфекција цевовода m, 2.000,00           
2 

Израда изливне грађевине од бетона МБ 30 на месту излива. У 
цену урачунати цену потребне арматуре. ком 2,00           



3 
Примена прописаних мера саобраћајне безбедности у зони 
контакта са саобраћајницама, формирање, обележавање и 
одржавање привремене вертикалне и хоризонталне 
сигнализације m, 2.000,00           

4 

Полагање трасе водоводне мреже из пројекта m, 2.100,00      
5 Снимање изведеног стања водоводне мреже са издавањем 

потврде из РГЗ-а Бор да је предат елаборат за укњижење, као 
и издавање ситуације са уцртаном трасом и координатама 
изведеног стања водоводне мреже у размери 1:2500, односно 
и у електронском облику у DWG m, 2.100,00      

  укупно остали радови:               

  Укупна вредност понуде (збир позиција I+II+III+IV)   
  
           

 
 
 
              Датум:                        М.П.                         Потпис   
   
_______________________                                                                                                     __________________________ 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:  
- цене се исказују у динарима  
- у колони  4.  уписати износ јединичне цене без ПДВ-а у динарима; 
- у колони  5.  уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом у динарима; 
- у колони  6.  уписати износ укупне цене без ПДВ-а у динарима ( за дате количине по ставкама) –помножити колоне (3х4) 
- у колони  7.  уписати износ ПДВ-а у динарима 
- у колони  8.  уписати износ укупне цене са ПДВ-ом у динарима (за дате количине по ставкама) –помножити колоне (3х5) 
 



- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :  уписати износ збира позиција I+II+III+IV у динарима без ПДВ-а и са  ПДВ-ом у редовима предвиђеним за то, као 
и припадајући ПДВ. 
- Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене. 
- У цену су урачунати и сви други припадајући трошкови (трошкови превоза,материјала и сл.) неопходни за реализовање предмета јавне набавке. 
- Јединичне цене у понуди су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци. 
 
 
 
Све измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 
              
 У свему осталом Конкурсна документација за предметну јавну набавку остаје непромењена. 
    
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменама и допунама конкурсне 
документације,  јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
 
 
 
                                      КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  - ЈН ОУ 16-Р/2017 
 
 
 
 
 
 


