
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.02 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА бр. 12/2017 

 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) дана 08.01.2018. године врши се измена конкурсне 
документације за јавну набавку радова: ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 И С2 (II ФАЗА) 
У РАДНОЈ ЗОНИ БР.15 У ИНЂИЈИ СА ХИДРОТЕХНИКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОМ - 
ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ (II ФАЗА - С2), и то: 
 

1) на страни 22/58 мења се позиција бр.6. 
 

„ 

6 

Набавка, транспорт и полагање челичне 
бешавне цеви ЕН10210-2,антикорозионо 
заштићена са спољне и унутрашње стране 
епоксидним премазима.323.90х6.3мм m' 11   

“ 
 
МЕЊА СЕ ТАКО ДА НОВИ ГЛАСИ: 

„ 

6 

Израда подбушења испод саобраћајнице С3 
.Позицијом је обухваћено : израда радних јама 
за подбушење , подбушење испод 
саобраћајнице као и набавка, транспорт и 
уградња челичне бешавне цеви ЕН10210-2 
323.90х6.3мм, дужине 11 метара, 
антикорозионо заштићена са спољне и 
унутрашње стране епоксидним 
премазима.Обрачун комплет изведене 
позиције . компл. 1   

“ 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 
Извођачким пројектом за изградњу водоводне мреже дуж саобраћајнице С2 
направљен је превид у наведеној позицији , односно није усклађена фазност 
реализације пројеката . 
Како је у фази бр.1 изграђена  саобраћајница С3 , фекална канализација дуж С3 и 
водоводна мрежа дуж саобраћајнице С3  , а саобраћајница С2 и њој припадајућа 
хидротехничка инфраструктура су делови фазе бр.2 , потребно је предвидети пролаз 
водоводне мреже приказане овим тендером испод саобраћајнице С3 подбушењем са 
уградњом заштитне челичне колоне. 
 

Осим наведене, сви остали елементи конкурсне документације за Извођење 
радова за ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 И С2 (II ФАЗА) У РАДНОЈ ЗОНИ БР.15 У 
ИНЂИЈИ СА ХИДРОТЕХНИКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОМ - ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
(II ФАЗА - С2) бр. 12/2017 остају непромењени. 

 
Прилог: 

- Страна 22/58 конкурсне документације 
 
Комисија за јавну набавку бр.12/2017 
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4 ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТ 
Набавка, транспорт и монтажа хидранта, 
према приложеном детаљу и цртежима. 
Кућиште и подножни лук-колено осигурати 
бетонским блоком. Ценом је обухваћен 
хидрант са аутоматским испустом, 
осигурање кућишта и подножног лука, као и 
припадајућа фазонерија. Плаћа се по 
комаду комплетно монтираног хидранта. 

ком. 12   

5 

ШАХТОВИ за ваздушни вентил и муљни 
испуст. Набавка и уграђивање армирано-
бетонских елемената,бетонирање за цеви 
и фазонске комаде бетоном МБ20, у склопу 
чвора, уграђивање тампон слоја и темеља 
шахта ком. 2   

6 

Израда подбушења испод саобраћајнице 
С3 .Позицијом је обухваћено : израда 
радних јама за подбушење , подбушење 
испод саобраћајнице као и набавка, 
транспорт и уградња челичне бешавне 
цеви ЕН10210-2 323.90х6.3мм, дужине 11 
метара, антикорозионо заштићена са 
спољне и унутрашње стране епоксидним 
премазима.Обрачун комплет изведене 
позиције . компл. 1   

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:  

В ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

1 Обострано подграђивање бочних страна 
рова. Подграђивање треба вршити 
паралелно са ископом. При том водити 
рачуна да се разупирањем осигура 
несметан рад и сигурност радника и ископа. 
Разупирање се врши за дубине рова до 2.5 
метара. Постављена подграда мора да 
буде виша за 0,3 м од коте терена. 
Подрграђивање извршити дрвеном 
подградом са разупирањем оплатом или сл. 
. Јединична цена обухвата сав потребан 
рад и материјал за квалитетно извршење 
посла. Обрачун по м².    

      

  H<2.5m m² 3625,90   
       

      
Г БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 

Израда изолације свих унутрашњих 
површина шахтова: 
горње и доње плоче и зидова  
применом водонепропусног премаза  
на бази пенетрата.  
Обрачун по м2 m2 22,4   
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