
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА И 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА  
 

На пословима летњег одржавања путева и   улица на територији општине Ариље:За 

За партију 6. Kрпљење ударних рупа на улицама и путевима  на територији општине Ариље 

 

  
Врста радова 

Јед. мере Процењена  кол. 

1. Оправка (крпљење ударних рупа)  асфалтном 
масом AB – 11 са набавком и ручним 
уграђивањем асфалтне масе и следећим 
радним операцијама: 
- резање асфалта ручно машином за сечење 
или машински глодалицом, крајцовање, утовар 
шута у возило, и одвоз на депонију; 
-окрајцовану рупу припремити за 
асфалтирање, тако да подлога буде чиста, 
набијена и сува; 
-рупу издувати ваздухом да нема прашине и 
све хоризонталне и вертикалне површине рупе 
препрскати емулзијом; 
-убацити асфалтну масу прописане 
температуре у припремљену рупу и ваљати до 
потребне збијености; 
-састав новог и старог асфалта залити 
емулзијом. 

тона 115 

2. Пресвлачење финишером оштећене 
коловозне конструкције асфалтном масом AB – 
11 у слоју d = 5 цм код површина до 100м2. 
Цена обухвата: справљање, транспорт и 
уградњу асфалтне масе финишером са 
засецањем глодалицом почетка и краја 
деонице која се крпи. 

м2 794 
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Место извођења радова: Подручје општине Ариље.  
 
 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
Конкурсна документација не садржи пројекте ни техничку документацију. 
 
 


