
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке 

радова, у циљу закључења оквирног споразума, брoj јавне набавке 404-2/31Р-2018-

28 - партерно уређење Трга краља Милана, обавештава сва заинтересова лица да је 

извршена  

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 3 

На страни  56 / 103 за позицију 16 –Ц уписана је количина 94,00 м2,  

а треба да пише 62,00м2,  

за позицију 17-Ц уписана је количина 134,00 м2,  

а треба да пише 89,00м2. 

 

 

 

 

 

Прилог:  

Измењенe странe: 52/103 до 58/103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ 52 /103, 53 /103,  54 /103, 55/103, 56/103,  57/103, 58/103 

 

 обухвата израду и транспорт 

масе и израду 

битуменизираног носећег 

слоја БНС32сА, дебљине 6 

cm. Слој је потребно урадити 

у свему према важећем 

стандарду, техничким 

условима и детаљима датим у 

пројекту. Производња 

мешавине врши се машински. 

Све карактеристике 

уграђивања и квалитет 

уграђене мешавине морају 

одговарати стандарду за БНС.  м2 500,00   
  

11. Израда, транспорт и уградња 

асфалтне масе за слој од 

битуменизираног каменог 

агрегата БНС 32сА, дебљине  

d=9cm на коловозу. Позиција 

обухвата израду и транспорт 

масе и израду 

битуменизираног носећег 

слоја БНС32сА, дебљине 9 

cm. Слој је потребно урадити 

у свему према важећем 

стандарду, техничким 

условима и детаљима датим у 

пројекту. Производња 

мешавине врши се машински. 

Све карактеристике 

уграђивања и квалитет 

уграђене мешавине морају 

одговарати стандарду за БНС.  м2 550,00   
  

12. Справљање и машинско 

уграђивање асфалтне масе   

АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на 

делу коловоза 

реконструисане 

саобраћајнице, у свему према 

стандарду, односно опште 

техничким условима. Цена 

обухвата: справљање са 

набавком материјала,  

транспорт,  прскање 

емулзијом 0,3 kg/m2, 

уграђивање и збијање м2 550,00   
  



 

асфалтне мешавине.  

13. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча у парку, преко 

набијене подлоге,  димензија 

40x40cm, d=6cm. Плоче су 

бордо боје. 

Подлога: 

- дебљина слоја песка за 

полагање плоча 3-5 цм 

- фуге испунити до врха 

плоче кварцним песком 0,3-

1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом мах. тежине 150 

кг са уграђеном силиконском 

гумом.  

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.735,00 

   

  

 

 

 

 

 

14. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча на коловозу, 

преко набијене подлоге, 

димензијe 40x40cm и 20/40, 

све су дебљине 8 цм. 

Поплочане површине преко 

којих је планирано кретање 

моторних возила предвиђене 

су плочама које су намењене 

за кретање моторних возила. 

Бехатон плоче су  у 

светлосивој, тамносивој и 

бордо боји, према изведеном 

стању на северном делу Трга. 

Бордуре су ширине 0,8м и 

састоје се од једног реда 

бехатон плоча светлосиве 

боје димензија 40х40цм и 

ивичних бехатон плоча 

тамносиве боје 20х40цм, а 

постављене су у подужном 

правцу на осовинском 

размаку 4,4м. Алтернативно 

по избору инвеститора, 

уместо бехатон плоча, 

партерна обрада могу бити и 

гранитне плоче, са  

одговарајућим димензијама и 

подлогом.  

Подлога (уколико се асфалт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

склања): 

- Камени агрегат 0-4мм, д=3-

5цм 

- Тампон слој – прљава ризла 

0-16мм, д=5-10цм 

- Тампон слој- шљунковит 

материјал 0-32мм, д=10-20цм 

Дебљина слоја песка за 

полагање плоча 3-5 цм 

- фуге испунити до врха 

плоче кварцним песком 0,3-

1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом маџ. тежине 150 

кг са уграђеном силиконском 

гумом. 

 

 

 

 

 

 

Бехатон плоче у светло сивој  

боји димензија 

40цмх40цмх8цм  м2 2.605,00  
 

Бехатон плоче у тамно сивој 

боји димензија 

20цмх40цмх8цм  м2 182,00  
 

Бехатон плоче у бордо боји 

димензија 40цмх40цмх8цм

  м2 146,00  
 

15-26 ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ.  
Набавка, транспорт и уградња 

гранитних плоча различитих 

димензија, боја,  облика. 

Гранитне плоче треба да 

задовоње стандард СРПС 

Б.Б+B8.200. Квалитет плоча 

доказује се достављеним 

атестом Горња површина 

плоча је неклизајућа - 

ХРАПАВА. Храпавост се 

постиже ПАЉЕЊЕМ. Плоче 

се постављају на уваљаној и 

сабијеној подлози од камене 

ризле дебљине d=4 cm, 

Ваљање подлоге се врши све 

док се не постигне захтевани 

модул стишљивости МС = 

100 MPa. Равна површина 

према пројектованим 

нагибима-подужним и 

попречним са висинском       
  



 

толеранцијом ±1 цм. 

Заливање спојница 

карбонатним песком.      

 

РЕЗЕРВА је количина 

материјала за потребе 

одржавања. На резерву се 

не урачунава уградња. 

НАПОМЕНА: Наведени 

описи и резерва  односи се 

на све доле наведене 

гранитне плоче од позиције 

15 до 26. 

   ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ треба да 

задовољавају следеће услове:   

 

  
  

   - тачност димензија, равност 

ивица и површина, прави 

углови, квалитетно обрађене   

 

  
  

   - минимална чврстоћа на 

притисак 120 MPa   

 

  
  

   - минимална чврстоћа при 

савијању 12 MPa   

 

  
  

   - хабање брушењем минимум 

12   

 

    

  
 - порозност мања од 3% 

  

 

    

   - упијање воде мање од 1%   

 

    

   - постојаност на мраз мања 

од 4%   

 

    

   - постојаност према 

једновременом дејству мраза 

и соли за одмрзавање мања од 

5%         

15-А Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на ТРГУ м2 4.610,00     

15-Б Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на МОСТУ м2 445,00     



 

15-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  РЕЗЕРВА 10% м2 505,00     

16-Б Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на МОСТУ м2 620,00     

16-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  РЕЗЕРВА 10% м2 94,00     

17-А Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х40х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на ТРГУ м2 890,00     

17-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х40х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  РЕЗЕРВА 10% м2 134,00     

18-А 

Гранитне плоче тамносиве  

боје 10х10х8cm (набавка, 

транспорт и уградња  

м2 

 

 510,00 

 

 

 

 

   

 

 
гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   на ТРГУ 
  

  

 

18-Б Гранитне плоче тамносиве 

боје 10х10х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   на МОСТУ м2 95,00      

18-Ц 
Гранитне плоче тамносиве 

боје 10х10х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% 
м2 61,00   

  

 

 

 

 

 

19-A Гранитне плоче црне боје 

10х10х8cm (набавка, м2 160,00   



 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (глатке 

текстуре)  на ТРГУ 

19-Ц Гранитне плоче црне боје 

10х10х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (глатке 

текстуре)    РЕЗЕРВА 10% м2 16,00     

20-А Гранитне плоче за 

ФОНТАНУ тамносиве 

59х59х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   на ТРГУ 

(фонтану) м2 215,00     

20-Ц Гранитне плоче за 

ФОНТАНУ тамносиве 

59х59х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% м2 22,00     

21-А Гранитне плоче за бордо боје 

40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (глатке 

текстуре)  на ТРГУ м2 25,00     

21-Ц Гранитне плоче за бордо боје 

40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (глатке 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% м2 3,00     

22-А 

 

Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и 

уградња гранитних плоча) 

(храпаве текстуре)   на ТРГУ 

Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и 

уградња гранитних плоча) 

(храпаве текстуре)   

РЕЗЕРВА 10% м2 202,00   

 



 

22-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и 

уградња гранитних плоча) 

(храпаве текстуре)   

РЕЗЕРВА 10% м2 21,00     

23-А Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   на ТРГУ м2 120,00      

23-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% м2 12,00      

24-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на МОСТУ м2 150,00      

24-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% м2 15,00      

25-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)  на МОСТУ м2 42,00      

 

25-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

текстуре)   РЕЗЕРВА 10% м2 4,00   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом  

конкурсном документацијом бр.3, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

У Нишу, 18.02.2019.  

 


