
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број 01-1672/6     07.05.2018.   

Свим понуђачима који су преузели  

конкурсну документацију за  

јавну набавку 09/2018 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДОВА    09/2018   

Опис предмета јавне набавке: „ Предмет јавне набавке број 09 /2018 је набавка радова на изградња дела шумског пута у ННБ 

Мајданпечка домена   („Поток бреза – Краку реу“, L=0,94 km ),–за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну 

документацију за јавну набавку број 09/2018 –о техничкој грешци  у називу и промени конкурсне документације: 

1.Назив дела пута у Конкурсној документацији (стр.21 ) и Позиву ,који је предмет набавке  стоји „Растаник –Пустинац „  

Назив је грешком погрешно уписан те се мења и гласи  

(„Поток бреза – Краку реу“, L=0,94 km) 

ТЕ ЈЕ ПУН НАЗИВ ЈН : Набавка радова на изградња дела шумског пута у ННБ Мајданпечка домена   („Поток бреза – Краку 

реу“, L=0,94 km ),–за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета  

2.На страни 25. Изјава о испуњености услова чл.75.тачка 1-4 у продужетку изјаве се брише текст : 

У прилогу ове изјаве достављамо (заокружити редни број): 

1.Извод из регистра надлежног органа 

2.Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе 

4.Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање  

 Или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације  

3.На страни 36 до 38 VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШУМСКОГ ПУТА се мења и гласи. 

 

 

 

 

 



 Наставна база „Мајданпечка домена“ фаза реконстр.    

 ГЈ „Црне Река“      

ШП Поток Бреза – Краку реу, L=0,94 km    
рок завршетка 

радова 
20 календарских дана 

 

VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШУМСКОГ ПУТА 

ред.број OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ 
јед. 

мере 

количина 

за градњу 

јединична 

цена 
вредност тип и број машина 

динамика извођења радова 

 (број дана за извршење 

сваке од позиције) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Машински ископ земљаног материјала IV 

категорије са гурањем до 20 m  

Количина је укупна запремина машински ископаног 

материјала и транспортованог дозером или багером на 

страну или у насип на дистанци до 20 m, изражена у m³ 

материјала у самониклом стању. 

m3 3.090,00   

 

 

2 

Машинска израда насипа од земљаног 

материјала IV категорије  

Количина је укупна запремина земље потребна за израду 

насипа и подразумева насипање, разастирање, планирање и 

сабијање, изражена у m³ у збијеном стању. Материјал за 

израду насипа обезбеђује се ископом у усеку при формирању 

путног профила и гурањем до 20 m. 

m3 253,00   

 

 

3 
Планирање косина усека у земљишту IV 

категорије  
m3 5.456,00   

 
 



Количина je укупна површина косина усека изражена у m² и 

подразумева планирање косина багером до нагиба 

прописаних за категорију земљишта у којој се позиција 

изводи. 

4 

Израда одводних канала у земљишту IV 

категорије  

Количина је укупна запремина машински ископаног 

материјала за израду одводних канала и ригола. Дубина 

канала мора бити мин. 0,10 m испод постељице коловоза. 

m3 172,00   

 

 

5 

Израда банкина  

Количина је укупна запремина израђених банкина од 

депоноване земље из ископа одводних канала и ригола, 

изражена у m³, са разастирањем и планирањем грејдером 

уз ручну поправку и ваљање.  

m2 310,00   

 

 

6 

Планирање и ваљање постељице коловоза  

Количина је површина постељице коловоза изражена у m². 

Позиција обухвата планирање постељице коловоза 

грејдером уз ручну поправку, са минималним попречним 

нагибом од 3,0% и ваљање постељице вибро-ваљком. 

 m3 3.875,00   

 

 

7 

Припрема материјала за израду коловозне 

конструкције минирањем  

Количина је укупна запремина стеновитог материјала у 

мајдану камена V и VI категорије у самониколом стању, 

потребног за израду коловозне конструкције. Позиција 

обухвата машинско бушење рупа грађевинским 

компресором ископ стеновитог материјала багером са 

дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. 

 m3 1.067,00   

 

 

8 
Прикупљање изминираног материјала 

Количина је укупна запремина изминираног материјала у 

мајдану камена VI категорије, изражено у самониклом 

m3 1.547,15   
 

 



стању, увећана за коефицијент растреситости од 1,45. 

Позиција обухвата прикупљање изминираног материјала и 

премештање до 20 m. 

9 

Дробљење стеновитог материјала у мобилном 

дробиличном постројењу  

Количина је запремина стеновитог материјала у 

самониклом стању, увећана за коефицијент 

растреситости од 1,45. Позиција обухвата машински 

утовар стеновитог материјала у мобилно дробилично 

постројење, дробљење на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и 

одлагање на привремене депоније.  

m3 1.547,15   

 

 

10 

Утовар дробљеног каменог агрегата у камион  

Количина је запремина стеновитог материјала у 

самониклом стању, увећана за коефицијент 

растреситости од 1,35. 

m² 1.440,45    

 

 

11 

Превоз дробљеног каменог агрегата за 

коловозну конструкцију на средњој 

транспортној дистанци од 0,5 km  

Количина je запремина материјала у расутом стању за 

израду коловозне конструкције, изражена у m³. Позиција 

обухвата превоз дробљеног каменог агрегата камионима 

киперима и истовар на месту уградње. 

m3 1.440,45   

 

 

12 

Планирање коловоза  

Количина је површина коловоза изражена у m2 и обухвата 

грубо планирање дозером или грејдером и фино планирање 

грејдером уз ручну поправку. 

m3 3.875,00    

 

 

13 
Ваљање коловоза  

Количина је површина коловоза изражена у m², а позиција 

обухвата ваљање коловоза вибро-ваљком до потребне 

m3 7.153,00   
 

 



збијености.   

14 

Израда цевастих пропуста са зидањем зида од 

камена у цементном малтеру 

   Ø 500 mm – армирано-бетонске цеви или коруговане 

SN-8 цеви – 3 цев. пропуста 

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у m. 

Позиција обухвата набавку цевастих пропуста и превоз до 

места уградње, ископ рова, уређење рова и полагање цеви. 

Цевасти пропусти морају бити прописно укопани. Са улазне 

стране ископати сабирну шахту, а на улазној и излазној 

глави озидати зид од камена у цементном малтеру са 

ширином круне мин. 0,50 m и дужином крила од по 1,0 m са 

обе стране пропуста. Приближна запремина зида износи 3 

m3. 

 

m 18,00   

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А      

Наведени радови  спадају у групу радова на које се не обрачунава ПДВ – чл.10 став 2.     

тачка 3 Закона о ПДВ-у 
 

 

 

 

 МП Понуђач 

 

 ________________________ 

 

Због промене конкурсне документације помера се рок за достављање понуда на 15.05.2018. до 10 часова  и отварање исти дан у 11,00 

часова  

 Конкурсна комисија  


