
Општинска управа Пожега 
број:404-1-18/2018  
Датум: 14.05.2018.. године  

                                                                                                Јавна набавка број: 1.3.12/2018 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке Радови на постављању 
успоривача саобраћаја, у складу са чланом 63. Закона о  јавним набавкама 
("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15). 

 

Врши се измена конкурсне документације на странама 5, 20 и 29 Конкурсне 

документације тако што се у техничкој спецификацији брише позиција 4, а на 

позицији 5 се мења количина саобраћајних знакова. 

 
У складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац продужује рок за 

подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 22.05.2018. године до 10:00 часова. 

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Општинска управа Пожега, 

Југ Богданова бр. 15,  31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, – 1.3.12/18 

Радови на постављању успоривача саобраћаја -НЕ ОТВАРАТИ” .  

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.  
 
 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 

измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 

конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јн бр.1.3.12/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ИЗРАДА ЛЕЖЕЋИХ ПОЛИЦАЈАЦА ОД АСФАЛТА(kom.20), НА ПРЕДЛОГ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА OПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Редни 
број Опис позиције 

Јед.мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

Машинско фрезовање 
постојећег асфалта у 
дубини од 2-5 цм, ради 
остваривања везе стари-
нови асфалт. Ширина 
фрезоване површине је 
2м.Просечна фрезована 
површина је 10 м2 по 
једном лежећем 
полицајцу. Обрачун по м2 
фрезоване површине.  

м2 200     

2 

Машинско резање ивица 
фрезоване површине 
асфалта , циркуларом, 
дубине реза 5 цм.Утовар и 
одвоз фрезованог и 
крајцованог асфалта на 
депонију до 5 км. Обрачун 
по м1 реза 

м 280     

3 

Ручно асфалтирање 
лежећег полицајца, 
асфалтом АБ16, у слоју 5-10 
цм, у ширини од 2м. 
Постепено обликовање 
лука-брега лежећег 
полицајца на једној па на 
другој саобраћајној траци. 
Висина лежећег полицајца 
у темену је 5 цм виша у 
односу на коловоз. Пре 
уграђивања асфалта 
извршити чишћење, 
отпрашивање и 
премазивање 
припремљене површинеи 
ивица старог асфалта бит. 
емулзиом. Обрачун по м2 
изведеног лежећег 
полицајца. Просечна 
површина једног лежећег 
полицајца је 10 м2. 

м2 200     



4 

Набавка и уградња 
саобраћајног знака III-4, 
"препрека за успоравање 
саобраћаја " II klase  и стуба 
висине 3m.Обрачун по 
комаду. 

kom 36     

5 

Демонтажа старих гумених 
лежећих полицајаца и 
одвоз на депонију до 5 км. 
Коју одреди надзор. 
Обрачун по м1 

м1 50     
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