
1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ  МЕЊА У ДЕЛУ ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОД БР.1. МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

ТОПЛОВОДУ И ТО У СТАВКАМА 11, 12, 13, И 14 ТАКО ШТО СЕ У СВИМ 

НАВЕДЕНИМСТАВКАМА БРИШЕ  DN200 ф 219,1х4,5/315 а уместо избрисаног 

додаје се:DN200 ф 219,1х6,3/315 .  

 

У осталом делу техничка спецификација остаје непромењењена. 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

7 
Geodetsko snimanje kote donje ivice postojećih cevi sa 

izradom elaborata i  konačno definisanje podužnog 

profila novog cevovoda. Obračun po dužnom metru trase. 
m 150     

8 

Rušenje kolovoza, trotoara i zida kanala radi proširenje 

na potrebnu širinu zbog montaže novog cevovoda, sa 

utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 

6 km. Pri rušenju kolovoza i trotoara prethodno izvršiti 

sečenje istog mašinskim putem na potrebnu širinu. 

Obračun po m³ 

m³ 25     

9 
Isporuka peska i nivelisanje dna rova i dna kanala prema  

definisanom podužnom profilu cevovoda 
m³ 40     

10 

Ručni i mašinski iskop rova sa potrebnim šlicovanjima 

radi identifikacije podzemnih instalacija. Iskop se vrši cca 

70% mašinski a cca 30% ručno. Zemlja od iskopa se 

odbacuje pored  pored rova. Cenom obuhvatiti i izradu 

podgrada po potrebi. Obračun po m³ iskopa. 

        

mašinski iskop 70% m³ 85     

ručni iskop 30% m³ 35     

11 

Isporuka i montaža crnih bezšavnih  čeličnih 

predizolovanih cevi. Montaža se vrši u svemu prema 

uputstvima proizvođača cevi. Cenom obuhvatiti sav 

potrošni i pomoćni materijal neophodan za montažu cevi. 

        

DN200      Ø219,1x6,3/315 m 290     

DN150      Ø159x4,5/250 m 30     

12 

Isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=3D 

cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x6,3/315 kom 16     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

13 

Isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=1,5D 

cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x6,3/315 kom 12     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

14 

Isporuka i montaža tipskih predizolovanih fiksnih 

oslonaca cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x6,3/315 kom 8     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

15 

Isporuka i montaža tipskih predizolovanih redukcija 

cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200/DN125 kom 2     

DN150/DN125 kom 2     
 

 

 

 

 

 



2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МЕЊА У ДЕЛУ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТО У ДЕЛУ ДОДАТНИ УСЛОВИ ТАЧКА 1) Да понуђач у 

поступку предметне јавне набавке располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ и то да је у претходне три обрачунске године од дана објављивања позива за 

пподношење понуда остварио укупан приход у вредности од 130.000.000,00динара . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Сремској Митровици. 

Дана :24.12.2013. године 

 

 

Комисија за спровођење ЈН 14/2013. 

 

 


