
 ПРЕДЛОГ  

На основу члана 27. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 i 

95/2018) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

2/2019),  у складу са чланом 2. Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног 

партнерства  за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број  27/2021),   

 Скупштина  општине Велико Градиште на својој _________Седници , одржаној дана ________донела је    

              

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 

УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 

2022.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1 

  ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПУТЕВА  
без ПДВ-а 

    

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ     

1.1. Обележавање трасе пре почетка радова.  км 41,470.00 

1.2. Крчење шибља булдозером са утоваром и превозом до 1км м2 31.00 

1.3. Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну ван путног појаса. м2 98.00 

1.4.1. Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем 
на страну. Пресека 10 - 20 цм 

ком. 487.00 

1.4.2. Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем 
на страну. Пресека 20 - 30 цм 

ком. 1,218.00 

1.4.3. Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем 
на страну. Пресека 30 - 50 цм 

ком. 3,249.00 

1.4.4. Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем 
на страну. Пресека преко 50 цм 

ком. 8,258.00 

1.5.1. Сечење дрвећа ручно са кресањем грана и остављањем на страну. 
Пресека 10 - 20 цм 

ком. 844.00 

1.5.2. Сечење дрвећа ручно са кресањем грана и остављањем на страну. 
Пресека 20 - 30 цм 

ком. 2,176.00 

1.5.3. Сечење дрвећа ручно са кресањем грана и остављањем на страну. 
Пресека 30 - 50 цм 

ком. 5,685.00 

1.5.4. Сечење дрвећа ручно са кресањем грана и остављањем на страну. 
Пресека преко 50 цм 

ком. 17,100.00 

1.6.1. Вађење пањева раније посечених стабала булдозером са остављањем 
на страну ван путног појаса.  
Пресека 10 - 20 цм 

ком. 304.00 

1.6.2. Вађење пањева раније посечених стабала булдозером са остављањем 
на страну ван путног појаса.  
Пресека 20 - 30 цм 

ком. 495.00 

1.6.3. Вађење пањева раније посечених стабала булдозером са остављањем 
на страну ван путног појаса.  
Пресека 30 - 50 цм 

ком. 904.00 

1.6.4. Вађење пањева раније посечених стабала булдозером са остављањем 
на страну ван путног појаса.  
Пресека преко 50 цм 

ком. 1,868.00 

1.7.1. Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на ком. 239.00 



страну ван путног појаса. Пресека   5 - 10 цм 

1.7.2. Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на 
страну ван путног појаса. Пресека 10 - 20 цм 

ком. 393.00 

1.7.3. Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на 
страну ван путног појаса. Пресека 20 - 30 цм 

ком. 642.00 

1.7.4. Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на 
страну ван путног појаса. Пресека 30 - 50 цм 

ком. 967.00 

1.7.5. Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на 
страну ван путног појаса. Пресека преко 50 цм 

ком. 1,580.00 

1.8. Израда нове дрвене ограде са набавком и превозом материјала до 30 
км. 

м2 2,410.00 

1.9. Демонтажа старе дрвене ограде са преносом грађе до 30 м. м2 290.00 

1.10.  Демонтажа старе дрвене ограде и поновна мон тажа са додатком 
50% нове грађе. 

м2 1,978.00 

1.11. Демонтажа старе дрвене ограде и поновна мон тажа без додатка 
нове грађе. 

м2 1,256.00 

1.12. Израда нове ограде од жичаног плетива са дрвеним стубовима са 
набавком и превозом материјала на 30 км. 

м2 1,553.00 

1.13. Демонтажа ограде од жичаног плетива са преносом материјала до 30 
м. 

м2 155.00 

1.15. Демонтажа ограде од жичаног плетива и поновна монтажа , без 
додатка новог материјала. 

м2 670.00 

1.15. Рушење зграда од слабог материјала (демонтажа бараке) са преносом 
и слагањем материјала на даљину до 40 м. 

м2 2,737.00 

1.16.1. Рушење неармираног бетона ручно без одвоза шута м3 15,097.00 

1.16.2. Рушење неармираног бетона ручно Са одвозом шута на 20 м м3 16,856.00 

1.17.1. Рушење неармираног бетона пикамером без одвоза шута м3 7,999.00 

1.17.2. Рушење неармираног бетона пикамером Са одвозом шута на 20 м м3 9,758.00 

1.18.1. Рушење армираног бетона ручно без одвоза шута м3 24,871.00 

1.18.2. Рушење армираног бетона ручно Са одвозом шута на 20 м м3 26,630.00 

1.19.1. Рушење армираног бетона пикамером без одвоза шута м3 17,728.00 

1.19.2. Рушење армираног бетона пикамером Са одвозом шута на 20 м м3 19,488.00 

1.20.1. Рушење бетонског тротоара д=10 цм, ручно без одвоза шута м2 242.00 

1.20.2. Рушење бетонског тротоара д=10 цм, ручно са одвозом шута на 20 м м2 420.00 

1.21.1. Рушење бетонског тротоара д=10 цм, пикамером без одвоза шута м2 151.00 

1.21.2. Рушење бетонског тротоара д=10 цм, пикамером Са одвозом шута на 
20 м 

м2 329.00 

1.22.1.1. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке са саставцима 
заливеним песком без одвоза  

м2 115.00 

1.22.1.2. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке. Са саставцима 
заливеним песком Са одвозом на 20 м 

м2 273.00 

1.22.2.1. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке са саставцима 
заливеним цементним малтером Без одвоза  

м2 1,181.00 

1.22.2.2. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке са саставцима 
заливеним цементним малтером Са одвозом шута на 20 м 

м2 1,339.00 

1.22.3.1. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке. Са саставцима 
заливеним битуменом Без одвоза  

м2 178.00 

1.22.3.2. Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке. Са саставцима 
заливеним битуменом Са одвозом шута на 20 м 

м2 335.00 

1.23. Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке утоваривачем са 
утоваром у камион, без превоза. 

м2 48.00 

1.24.1. Рушење ивичњака 12/18 цм ручно без одвоза шута м1 677.00 

1.24.2. Рушење ивичњака 12/18 цм ручно са одвозом шута на 20 м м1 731.00 



1.25.1. Рушење ивичњака 12/18 цм пикамером без одвоза шута м1 389.00 

1.25.2. Рушење ивичњака 12/18 цм пикамером са одвозом шута на 20 м м1 442.00 

1.26.1. Рушење ивичњака 18/24 цм ручно без одвоза шута м1 1,065.00 

1.26.2. Рушење ивичњака 18/24 цм ручно са одвозом шута на 20 м м1 1,118.00 

1.27.1. Рушење ивичњака 18/24 цм пикамером без одвоза шута м1 605.00 

1.27.2. Рушење ивичњака 18/24 цм пикамером са одвозом шута на 20 м м1 659.00 

1.28.1. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 цм ручно без одвоза шута м1 1,355.00 

1.28.2. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 цм ручно са одвозом шута на 20 м м1 1,408.00 

1.29.1. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 цм пикамером без одвоза шута м1 811.00 

1.29.2. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 цм пикамером са одвозом шута на 20 м м1 864.00 

1.30.1. Разривање туцаничког застора и подлоге булдозером са сопственим 
ријачем и гурањем материјала до 20м Дебљине д=10 цм 

м2 39.00 

1.30.2. Разривање туцаничког застора и подлоге булдозером са сопственим 
ријачем и гурањем материјала до 20м Дебљине д=20 цм 

м2 52.00 

1.31. Браздање - риљање туцаничког застора грејдером са планирањем и 
ваљањем. 

м2 96.00 

1.32. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , без превоза. м2 63.00 

1.33.1. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 1 км 

м2 125.00 

1.33.2. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 2 км 

м2 129.00 

1.33.3. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 3 км 

м2 132.00 

1.33.4. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 4 км 

м2 134.00 

1.33.5. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 5 км 

м2 136.00 

1.33.6. Рушење асфалтног застора дебљине д=5 цм грејдером , са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију Са превозом на 10 км 

м2 145.00 

1.34. Рушење подлоге коловоза д=25 цм грејдером (без превоза) м2 73.00 

1.35.1. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 1 км 

м2 171.00 

1.35.2. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 2 км 

м2 184.00 

1.35.3. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 3 км 

м2 195.00 

1.35.4. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 4 км 

м2 205.00 

1.35.5. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 5 км 

м2 214.00 

1.35.6. Рушење подлоге коловоза дебљине д=25 цм грејдером, са машинским 
утоваром и одвозом материјала на депонију. Са превозом на 10 км 

м2 249.00 

1.36.1. Профилисање коловоза глодалицом за асфалт "Wиртген"- 2000 . Цена 
обухвата: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора на 
скидању асфалта, превоз скинутог материјала до 10 км и рад радника 
на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм.  
Асфалт од еруптивног агрегата 

м2 21.00 

1.36.2. Профилисање коловоза глодалицом за асфалт "Wиртген"- 2000 . Цена 
обухвата: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора на 
скидању асфалта, превоз скинутог материјала до 10 км и рад радника 
на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм.  
Асфалт од кречњачког агрегата и природног шљунка. 

м2 18.00 

1.37. Исецање ивица асфалтног коловоза д=6 цм  машином за сечење 
асфалта. 

м1 250.00 



2 ДОЊИ СТРОЈ     

2.1.1. Ручни ископ хумуса у широком откопу У природно влажном земљишту м3 888.00 

2.1.2. Ручни ископ хумуса у широком откопу У мокром земљишту м3 1,244.00 

2.1.3. Ручни ископ хумуса у широком откопу У прир. влажном земљишту са 
жилама и корењем 

м3 1,066.00 

2.1.4. Ручни ископ хумуса у широком откопу У мокром земљишту са жилама и 
корењем 

м3 1,332.00 

2.2.1. Ручно откопавање земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу У 
природно влажном земљишту 

м3 2,132.00 

2.2.2. Ручно откопавање земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу У 
мокром земљишту 

м3 2,487.00 

2.2.3. Ручно откопавање земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу У 
прир. влажном земљишту са жилама и корењем 

м3 2,310.00 

2.2.4. Ручно откопавање земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу У 
мокром земљишту са жилама и корењем 

м3 2,576.00 

2.3.1. Ручни утовар земље у камион увећан за коеф. растреситости Хумус  
к=1,15 

м3 531.00 

2.3.2. Ручни утовар земље у камион увећан за коеф. растреситости Земља 
ИИИ и ИВ категорије к =1,275 

м3 736.00 

2.3.3. Ручни утовар земље у камион увећан за коеф. растреситости шут 
грађевински природно влажан  к=1,30 

м3 924.00 

2.4.1. Ручни ископ природно влажне земље ИИИ и ИВ кат.у широком откопу, 
са ручним утоваром у камион и превозом са превозом на 1 км. 

м3 3,304.00 

2.4.2. Ручни ископ природно влажне земље ИИИ и ИВ кат.у широком откопу, 
са ручним утоваром у камион и превозом са превозом на 2 км. 

м3 3,355.00 

2.4.3. Ручни ископ природно влажне земље ИИИ и ИВ кат.у широком откопу, 
са ручним утоваром у камион и превозом Са превозом на 3 км. 

м3 3,400.00 

2.4.4. Ручни ископ природно влажне земље ИИИ и ИВ кат.у широком откопу, 
са ручним утоваром у камион и превозом Са превозом на 4 км. 

м3 3,441.00 

2.4.5. Ручни ископ природно влажне земље ИИИ и ИВ кат.у широком откопу, 
са ручним утоваром у камион и превозом Са превозом на 5 км. 

м3 3,478.00 

2.5.1. Машински ископ хумуса у слоју од 10-20 цм са скидањем траве и 
растиња пресека до 5 цм Са гурањем до 20  м 

м3 81.00 

2.5.2. Машински ископ хумуса у слоју од 10-20 цм са скидањем траве и 
растиња пресека до 5 цм Са гурањем од 20 - 40 м 

м3 110.00 

2.5.3. Машински ископ хумуса у слоју од 10-20 цм са скидањем траве и 
растиња пресека до 5 цм Са гурањем од 40 - 60 м 

м3 166.00 

2.6.1. Машински ископ песка и шљунка Са гурањем до 20  м м3 175.00 

2.6.2. Машински ископ песка и шљунка Са гурањем од 20 - 40 м м3 225.00 

2.6.3. Машински ископ песка и шљунка Са гурањем од 40 - 60 м м3 276.00 

2.7.1. Машински ископ материјала ИИИ и ИВ категорије Са гурањем до 20  м м3 102.00 

2.7.2. Машински ископ материјала ИИИ и ИВ категорије Са гурањем од 20 - 40 
м 

м3 136.00 

2.7.3. Машински ископ материјала ИИИ и ИВ категорије Са гурањем од 40 - 60 
м 

м3 208.00 

2.8.1. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
кат. булдозером са сопственим  ријачем. Са гурањем до 20  м 

м3 150.00 

2.8.2. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
кат. булдозером са сопственим  ријачем. Са гурањем од 20 - 40 м 

м3 200.00 

2.8.3. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
кат. булдозером са сопственим  ријачем. Са гурањем од 40 - 60 м 

м3 300.00 

2.9.1. Машински утовар земље из ископа у камион, увећан за коефицијент 
растреситости. Песак, шљунак, камена дробина и јаловина (к=1.2) 

м3 160.00 

2.9.2. Машински утовар земље из ископа у камион, увећан за коефицијент 
растреситости.Хумус (к=1,15) 

м3 167.00 



2.9.3. Машински утовар земље из ископа у камион, увећан за коефицијент 
растреситости. Земља ИИИ и ИВ категорије (к=1,275) 

м3 187.00 

2.9.4. Машински утовар земље из ископа у камион ,увећан за коефицијент 
растреситости. Материајал В и ВИ категорије (к=1,45) 

м3 214.00 

2.9.5. Машински утовар земље из ископа у камион, увећан за коефицијент 
растреситости. Туцаник 3 - 6 цм (к=1,4) 

м3 206.00 

2.10.1. Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или 
позајмишта у камион  
песак, шљунак, камена дробина и јаловина 

м3 133.00 

2.10.2. Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или 
позајмишта у камион  
хумус  

м3 145.00 

2.10.3. Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или 
позајмишта у камион  
земља ИИИ и ИВ категорије  

м3 146.00 

2.10.4. Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или 
позајмишта у камион  
материјал В и ВИ категорије  

м3 147.00 

2.10.5. Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или 
позајмишта у камион  
туцаник 3 - 6 цм  

м3 147.00 

2.11.1. Машински ископ и утовар хумуса са превозом са превозом на 1 км м3 368.00 

2.11.2. Машински ископ и утовар хумуса са превозом са превозом на 2 км м3 408.00 

2.11.3. Машински ископ и утовар хумуса са превозом са превозом на 3 км м3 443.00 

2.11.4. Машински ископ и утовар хумуса са превозом а превозом на 4 км м3 475.00 

2.11.5. Машински ископ и утовар хумуса са превозом а превозом на 5 км м3 504.00 

2.11.6. Машински ископ и утовар хумуса са превозом а превозом на 10  км м3 616.00 

2.12.1. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 1 км 

м3 442.00 

2.12.2. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 2 км 

м3 492.00 

2.12.3. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 3 км 

м3 538.00 

2.12.4. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 4 км 

м3 579.00 

2.12.5. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 5 км 

м3 616.00 

2.12.6. Машински ископ земље ИИИ и ИВ категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом  на 10  км 

м3 759.00 

2.13.1. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 1 км 

м3 541.00 

2.13.2. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 2 км 

м3 602.00 

2.13.3. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 3 км 

м3 657.00 

2.13.4. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 4 км 

м3 706.00 

2.13.5. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 5 км 

м3 751.00 



2.13.6. Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског материјала В 
категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром 
и превозом на 10  км 

м3 924.00 

2.15. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем са машинским 
бушењем рупа. Напомена: цена важи само за мањи обим радова док 
се за масовна минирања прикупљају понуде специјализованих 
предузећа. 

м3 958.00 

2.15.1. Прикупљање изминираног материјала булдозером или утоваривачем са 
гурањем до 20  м 

м3 90.00 

2.15.2. Прикупљање изминираног материјала булдозером или утоваривачем са 
гурањем од 20 - 40 м 

м3 120.00 

2.15.3. Прикупљање изминираног материјала булдозером или утоваривачем са 
гурањем од 40 - 60 м 

м3 180.00 

2.15.4. Прикупљање изминираног материјала булдозером или утоваривачем са 
гурањем од 60 - 80 м 

м3 234.00 

2.16.1. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са гурањем на 60 м 

м3 1,138.00 

2.16.2. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 1 км 

м3 1,459.00 

2.16.3. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 2 км 

м3 1,524.00 

2.16.4. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 3 км 

м3 1,583.00 

2.16.5. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 4 км 

м3 1,635.00 

2.16.6. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 5 км 

м3 1,683.00 

2.16.7. Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем, прикупљање 
материјала булдозером, машински утовар и превоз са превозом на 10  
км 

м3 1,868.00 

2.17.1. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са пребацивањем земље на страну  

м3 492.00 

2.17.2. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 1 км 

м3 683.00 

2.17.3. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 2 км 

м3 733.00 

2.17.4. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 3 км 

м3 779.00 

2.17.5. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 4 км 

м3 820.00 

2.17.6. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 5 км 

м3 857.00 

2.17.7. Ископ земље ИИИ и ИВ кат. ровокопачем 90 % и ручно 10 % за 
проширење коловоза  
са утоваром и превозом на 10 км 

м3 1,000.00 

2.18.1. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или банкину 

м3 684.00 

2.18.2. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 1 км 

м3 875.00 



2.18.3. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 2 км 

м3 925.00 

2.18.4. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 3 км 

м3 971.00 

2.18.5. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 4 км 

м3 1,012.00 

2.18.6. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 5 км 

м3 1,049.00 

2.18.7. Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са 
пребацивањем земље на страну или на банкину, утоваром и превозом 
на 10  км 

м3 1,192.00 

2.19. Машински ископ степенастих засека у земљи ИИИ и ИВ категорије. 
Цена обухвата: ископ степенастих засека ширине 1- 1,5 м усечене у 
терен нагиба већег од 20 % на који се гради насип. Бочне површине 
засека треба извести у нагибу 2:1. 

м3 317.00 

2.20. Обрада подтла. Цена обухвата: сабијање подтла вибро јежом уз 
евентуално квашење. 

м2 37.00 

2.21.1. Уређење постељице - планума доњег строја Цена обухвата: грубо и 
фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење. 
 - планума доњег строја у материјалу ИИИ и ИВ категорије 

м2 78.00 

2.21. 2. Уређење постељице - планума доњег строја Цена обухвата: грубо и 
фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење. 
 - планума доњег строја у материјалу В и ВИ категорије 

м2 94.00 

2.22.1. Израда  насипа. Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, 
грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала.  
- од материјала ИИИ и ИВ категорије  

м3 242.00 

2.22.2. Израда  насипа. Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, 
грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала. 
- од материјала В и ВИ категорије  

м3 292.00 

2.23. Планирање косина усека и насипа у материјалу ИИИ и ИВ категорије. 
Цена обухвата: планирање косина грејдером са ручном поправком. 

м2 52.00 

2.24. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм ископаним на лицу места и 
затрављивањем.Цена обухвата: разастирање и  планирање хумуса 
машински са ручном поправком и затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 

м2 79.00 

2.25.1. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм са превозом  хумуса из 
позајмишта и затрављивањем.Цена обухвата: машински ископ, 
утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање 
грејдером,са ручном поправком, затрављивање са набавком семена и 
квашењем.- са превозом на 1 км 

м2 140.00 

2.25.2. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм са превозом  хумуса из 
позајмишта и затрављивањем.Цена обухвата: машински ископ, 
утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање 
грејдером,са ручном поправком, затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 
- са превозом на 2 км 

м2 148.00 

2.25.3. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм са превозом  хумуса из 
позајмишта и затрављивањем.Цена обухвата: машински ископ, 
утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање 
грејдером,са ручном поправком, затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 
- са превозом на 3 км 

м2 155.00 



2.25.4. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм са превозом  хумуса из 
позајмишта и затрављивањем.Цена обухвата: машински ископ, 
утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање 
грејдером,са ручном поправком, затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 
- са превозом на 4 км 

м2 161.00 

2.25.5. Хумузирање косина хумусом у слоју д=20 цм са превозом  хумуса из 
позајмишта и затрављивањем.Цена обухвата: машински ископ, 
утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање 
грејдером,са ручном поправком, затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 
- са превозом на 5 км 

м2 167.00 

2.26. Машинско разастирање хумуса и земље ИИИ и ИВ кат. на депонији или 
већем платоу без ваљања. 

м3 59.00 

2.27. Израда банкина од депоноване земље ИИИ и ИВ кат.на банкини, при 
ископу путних јаркова, са разастирањем и планирањем земље 
грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком. 

м3 254.00 

2.28.1. Израда банкина од земље ИИИ и ИВ категорије са ископом, утоваром и 
превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са 
ручном поправком и ваљањем малим ваљком  
са превозом на 1 км 

м3 710.00 

2.28.2. Израда банкина од земље ИИИ и ИВ категорије са ископом, утоваром и 
превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са 
ручном поправком и ваљањем малим ваљком  
са превозом на 2 км 

м3 761.00 

2.28.3. Израда банкина од земље ИИИ и ИВ категорије са ископом, утоваром и 
превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са 
ручном поправком и ваљањем малим ваљком са  
превозом на 3 км 

м3 806.00 

2.28.4. Израда банкина од земље ИИИ и ИВ категорије са ископом, утоваром и 
превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са 
ручном поправком и ваљањем малим ваљком  
са превозом на 4 км 

м3 847.00 

2.28.5. Израда банкина од земље ИИИ и ИВ категорије са ископом, утоваром и 
превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са 
ручном поправком и ваљањем малим ваљком  
са превозом на 5 км 

м3 884.00 

2.29.1. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком  
без превоза  

м3 567.00 

2.29.2. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком и  
превозом на 1 км 

м3 757.00 

2.29.3. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком и  
превозом на 2 км 

м3 808.00 

2.29.4. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком и  
превозом на 3 км 

м3 853.00 

2.29.5. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком и  

м3 894.00 



превозом на 4 км 

2.29.6. Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 м без разупирања, за 
дренаже код одводњавања постељице у земљи ИИИ и ИВ кат., са 
ручном поправком и  
превозом на 5 км 

м3 931.00 

2.30.1. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром  
без превоза  

м3 2,504.00 

2.30.2. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром и  
превозом на 1 км 

м3 3,896.00 

2.30.3. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром и  
превозом на 2 км 

м3 3,962.00 

2.30.4. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром и превозом на 3 км 

м3 4,020.00 

2.30.5. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром и  
превозом на 4 км 

м3 4,073.00 

2.30.6. Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 м, за дренаже код 
одводњавања постељице , у материјалу В и ВИ категорије са ручним 
утоваром и  
превозом на 5 км 

м3 4,121.00 

2.31.1. Израда подграде у природно влажним рововима са набавком и 
превозом дрвене грађе на 30 км  

м2 571.00 

2.31.2.  Израда подграде у стално мокрим рововима са набавком и превозом 
дрвене грађе на 30 км. 

м2 664.00 

2.32.1. Ручни ископ попречних дренажних ровова у мокром материјалу ИИИ и 
ИВ категорије. Цена обухвата: ручни ископ земље са превозом ручним 
колицима на 10 м и разупирањем 2 м2/м3 ископа. 
 дубине 0-2 м у мокром материјалу ИИИ и ИВ категорије 

м3 6,755.00 

2.32.2. Ручни ископ попречних дренажних ровова у мокром материјалу ИИИ и 
ИВ категорије. Цена обухвата: ручни ископ земље са превозом ручним 
колицима на 10 м и разупирањем 2 м2/м3 ископа. 
 дубине 2-4 м у мокром материјалу ИИИ и ИВ категорије 

м3 8,088.00 

2.32.3. Ручни ископ попречних дренажних ровова у мокром материјалу ИИИ и 
ИВ категорије. Цена обухвата: ручни ископ земље са превозом ручним 
колицима на 10 м и разупирањем 2 м2/м3 ископа.  
дубине 4-6 м у мокром материјалу ИИИ и ИВ категорије 

м3 9,553.00 

2.32.4. Ручни ископ попречних дренажних ровова у мокром материјалу ИИИ и 
ИВ категорије. Цена обухвата: ручни ископ земље са превозом ручним 
колицима на 10 м и разупирањем 2 м2/м3 ископа.  
 дубине 6-8 м у мокром материјалу ИИИ и ИВ категорије 

м3 11,019.00 

2.33.1. Полагање бетонских дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз 
цеви плаћају се по рачуну. 
 пресека 150 мм  

м1 1,677.00 



2.33.2. Полагање бетонских дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз 
цеви плаћају се по рачуну. 
пресека 200 мм 

м1 1,727.00 

2.33.3. Полагање бетонских дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз 
цеви плаћају се по рачуну. 
 пресека 300 мм 

м1 1,845.00 

2.34.1. Полагање пуних бетонских одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
 пресека 200 мм 

м1 1,288.00 

2.34.2. Полагање пуних бетонских одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
 пресека 300 мм 

м1 2,042.00 

2.34.3. Полагање пуних бетонских одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
пресека 400 мм 

м1 2,736.00 

2.35.1. Полагање пластичних дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се 
по рачуну. 
 пресека 150 мм 

м1 1,342.00 

2.35.2. Полагање пластичних дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се 
по рачуну. 
пресека 200 мм 

м1 1,365.00 

2.35.3. Полагање пластичних дренажних цеви на слоју бетона МБ - 15.Цена 
обухвата: справљање и уграђивање бетона у подлогу са превозом 
бетона на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз цеви плаћају се 
по рачуну. 
пресека 300 мм 

м1 1,563.00 

2.36.1. Полагање пуних пластичних одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
пресека 200 мм 

м1 273.00 

2.36.2. Полагање пуних пластичних одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
пресека 300 мм 

м1 503.00 

2.36.3. Полагање пуних пластичних одводних цеви на слоју песка д=10 цм. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у подлогу и 
постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
Пресека 400 мм 

м1 657.00 

2.37.1. Полагање пуних азбестцементних одводних цеви на слоју песка д=10 
цм. Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у 
подлогу и постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по 
рачуну.пресека 200 мм 

м1 416.00 

2.37.2. Полагање пуних азбестцементних одводних цеви на слоју песка д=10 
цм. Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у 
подлогу и постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 

м1 583.00 



пресека 300 мм 

2.37.3. Полагање пуних азбестцементних одводних цеви на слоју песка д=10 
цм. Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање песка у 
подлогу и постављање цеви.Набавка и превоз цеви плаћају се по рачуну. 
пресека 400 мм 

м1 789.00 

2.38. Израда ревизионог шахта од монтажних бетонских елемената. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и насипање песка у слоју од 10 цм 
испод бетонског дна шахта, справљање и уграђивање бетона МБ-20 у 
дно шахта са превозом на 30 км и монтажу прстенастих елемената са 
набавком и уградњом пењалица. Набавка и превоз бетонских 
елемената плаћа се по рачуну. 

м1 13,209.00 

2.39. Израда дренажног споја од бетона МБ -20 .Цена обухвата: набавку, 
превоз на 30 км и насипање песка у слоју од 10 цм за подлогу, справљање 
и уграђивање бетона у оплати са превозом на 30км. 

ком. 3,166.00 

2.40. Монтажа гвозденог или армирано бетонског поклопца на ревизионом 
шахту.Цена обухвата: справљање цементног малтера 1 : 3 и 
уграђивање поклопца .Набавка и превоз поклопца плаћа се по рачуну. 

ком. 3,694.00 

2.41.1. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
пресека 50 цм 

м1 2,696.00 

2.41.2. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
пресека 60цм 

м1 3,251.00 

2.41.3. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
 пресека 70 цм  

м1 3,939.00 

2.41.4. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
пресека 80 цм 

м1 4,497.00 

2.41.5. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
пресека 100 цм 

м1 5,679.00 

2.41.6. Полагање бетонских неармираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа по рачуну. 
пресека 120 цм 

м1 6,905.00 

2.42.1. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
пресека 100 цм 

м1 5,696.00 



2.42.2. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
пресека 120 цм 

м1 7,167.00 

2.42.3. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
 пресека 140 цм 

м1 8,502.00 

2.42.4. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
пресека 160 цм 

м1 10,038.00 

2.42.5. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. пресека 180 цм 

м1 11,799.00 

2.42.6. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
 пресека 200 цм 

м1 13,805.00 

2.42.7. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
пресека 220 цм 

м1 16,079.00 

2.42.8. Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста.Цена 
обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и 
излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона 
из овог плаћа по рачуну.ценовника, док се набавка и правоз цеви плаћа 
по рачуну. 
пресека 240 цм 

м1 18,877.00 

2.43.1.1. Израда дренажног филтра од решетаног шљунка - иберлауфа или 
туцаника за одводњавање постељице Цена обухвата: набавку 
иберлауфа или туцаника и уграђивање филтра у слојевима са 
набијањем лаганим средствима за набијање да се не оштете и не 
помере дренажне цеви. 
 без превоза шљунка или туцаника  

м3 3,013.00 

2.43.1.2. Израда дренажног филтра од решетаног шљунка - иберлауфа или 
туцаника за одводњавање постељице Цена обухвата: набавку 
иберлауфа или туцаника и уграђивање филтра у слојевима са 
набијањем лаганим средствима за набијање да се не оштете и не 
помере дренажне цеви. 
 са превозом на 30 км 

м3 3,682.00 



2.43.2.1. Израда дренажног филтра од решетаног шљунка - иберлауфа или 
туцаника за дренаже на косинама код санације клизишта. Цена 
обухвата: набавку иберлауфа или туцаника и уграђивање филтра у 
слојевима са набијањем лаганим средствима за набијање да се не 
оштете и не помере дренажне цеви. 
без превоза шљунка или туцаника  

м3 4,543.00 

2.43.2.2. Израда дренажног филтра од решетаног шљунка - иберлауфа или 
туцаника за дренаже на косинама код санације клизишта.Цена 
обухвата: набавку иберлауфа или туцаника и уграђивање филтра у 
слојевима са набијањем лаганим средствима за набијање да се не 
оштете и не помере дренажне цеви. 
 са превозом на 30 км 

м3 5,212.00 

2.44. Израда глиненог чепа преко дренажне испуне. Цена обухвата: израду 
глиненог чепа са набијањем у слоју 15-25 цм ручним или механичким 
путем.Ископ, утовар и превоз глине посебно се обрачунава по ценама 
из овог ценовника. 

м3 3,590.00 

2.44.1. Израда глиненог чепа преко дренажне испуне на косинама код санације 
клизишта. Цена обухвата: израду глиненог чепа са набијањем у слоју 
15-25 цм ручним или механичким путем.Ископ, утовар и превоз глине 
посебно се обрачунава по ценама из овог ценовника. 

м3 4,384.00 

2.45. Затрпавање дренажних ровова земљом.Цена обухвата: уграђивање 
земље у слојевима са лаким набијањем вибро плочом. 

м3 598.00 

2.46.1. Затрпавање дренажних ровова природним шљунком, код одводњавања 
постељице. Цена обухвата:набавку шљунка и уграђивање у слојевима 
са лаким набијањем вибро плочом. 
- без превоза шљунка  

м3 1,979.00 

2.46.2. Затрпавање дренажних ровова природним шљунком код одводњавања 
постељице. Цена обухвата:набавку шљунка и уграђивање у слојевима 
са лаким набијањем вибро плочом. 
- са превозом на 30 км 

м3 2,648.00 

2.47. Израда сегментног одводног јарка б=80 цм и д=10 цм бетоном МБ-20, 
на слоју шљунка д=10цм на претходно уваљаној подлози. Цена 
обухвата: набавку шљунка са превозом на 30 км и уграђивање шљунка у 
подлогу, набавку и израду оплате, справљање и уграђивање бетона са 
превозом аутомешалицом на 30 км. 

м1 2,614.00 

2.48. Облагање одводног јарка монтажним бетонским каналетама на слоју 
песка д=10 цм са фуговањем цементним малтером 1:2 . Цена обухвата: 
набавку песка и цем. малтера са превозом на 30 км и полагање 
каналета са фуговањем. Набавка и превоз каналета плаћају се по 
рачуну. 

м1 1,205.00 

3. ОБЈЕКТИ     

3.1.1. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). 
 у природно влажном од 0-2 м 

м3 4,571.00 

3.1.2. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). 
у мокром 0-2 м 

м3 5,027.00 

3.1.3. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). 
 у природно влажном од 2-4 м 

м3 5,116.00 

3.1.4. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). 
 у мокром 2-4 м 

м3 5,675.00 

3.1.5. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). 
 у природно влажном од 4-6 м 

м3 6,136.00 



3.1.6. Ручни ископ земље за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
превозом колицима на 10 м (без израде подграде). у мокром 4-6 м 

м3 6,815.00 

3.2. Машински ископ за темеље објеката у материјалу ИИИ и ИВ кат. са 
одбацивањем земље у страну или утоваром у камион. 

м3 292.00 

3.3. Ручни ископ за темеље објеката у материјалу В и ВИ кат. дубине 0-2 м 
са превозом ручним колицима на 10м. 

м3 4,951.00 

3.4.1. Справљање цементног малтера са превозом материјала на 30км.  
Размере 1:2 

м3 15,345.00 

3.4.2. Справљање цементног малтера са превозом материјала на 30км.  
Размере 1:3 

м3 12,954.00 

3.5.1. Производња и машинско уграђивање бетона у темеље и зидове 
објеката са превозом бетона аутомешалицом на 30км (без израде 
оплате).  
МБ -15 

м3 12,503.00 

3.5.2. Производња и машинско уграђивање бетона у темеље и зидове 
објеката са превозом бетона аутомешалицом на 30км (без израде 
оплате).  
МБ -20 

м3 13,164.00 

3.5.3. Производња и машинско уграђивање бетона у темеље и зидове 
објеката са превозом бетона аутомешалицом на 30км (без израде 
оплате).  
МБ -30 

м3 13,822.00 

3.6.1. Производња и машинско уграђивање бетона у пресеке до 0,3м3/м1 
конструкције са превозом бетона мешалицом на 30 км ( без израде 
оплате).  
МБ -15 

м3 13,499.00 

3.6.2. Производња и машинско уграђивање бетона у пресеке до 0,3м3/м1 
конструкције са превозом бетона мешалицом на 30 км ( без израде 
оплате).  
МБ -20 

м3 14,160.00 

3.6.3. Производња и машинско уграђивање бетона у пресеке до 0,3м3/м1 
конструкције са превозом бетона мешалицом на 30 км ( без израде 
оплате).  
МБ -30 

м3 14,818.00 

3.7.1. Производња и ручно уграђивање бетона у подлогу са превозом бетона 
аутомешалицом на 30 км.  
МБ -15 

м3 16,088.00 

3.7.2. Производња и ручно уграђивање бетона у подлогу са превозом бетона 
аутомешалицом на 30 км.  
МБ -20 

м3 16,748.00 

3.8. Набавка, израда и уграђивање двостране оплате са превозом грађе на 
30км. 

м2 1,572.00 

3.9.1. Набавка и уграђивање арматуре са превозом на 30км.  
Пресека до 12 мм 

кг 171.00 

3.9.2. Набавка и уграђивање арматуре са превозом на 30км.  
Пресека преко 12 мм 

кг 129.00 

3.10. Набавка, превоз на 30 км и израда скеле и врсте висине до 10м, без 
израде постоља или шипова. 

м3 56,623.00 

3.11.1. Израда хидроизолације на мањим објектима са набавком и превозом 
материјала на 30 км. Један врућ премаз битуменом д=2 мм . 

м2 554.00 

3.11.2. Израда хидроизолације на мањим објектима са набавком и превозом 
материјала на 30 км.  
Два врућа премаза битуменом д=4 мм. 

м2 1,007.00 

3.11.3. Израда хидроизолације на мањим објектима са набавком и превозом 
материјала на 30 км.  

м2 795.00 



Један слој тер хартије, један хладан премаз и један врућ премаз 
битуменом. 

3.11.4. Израда хидроизолације на мањим објектима са набавком и превозом 
материјала на 30 км.  
Два слоја тер хартије, један хладан премаз и један врућ премаз 
битуменом. 

м2 1,510.00 

3.12.1. Израда калдрме од ломљеног камена  д=25 цм на слоју песка са 
заливањем спојница цем. Малтером 1:3. Цена обухвата: набавку 
ломљеног камена, песка и цем.малтера и израду калдрме просечно за 
хоризонталан и кос терен. Превоз камена и песка обрачунати по 
ценовнику транспорта и то за камен 0,3м3/м2 и песак 0,15м3/м2. 
Без превоза камена и песка 

м2 3,237.00 

3.12.2. Израда калдрме од ломљеног камена  д=25 цм на слоју песка са 
заливањем спојница цем. Малтером 1:3. Цена обухвата: набавку 
ломљеног камена, песка и цем.малтера и израду калдрме просечно за 
хоризонталан и кос терен. Превоз камена и песка обрачунати по 
ценовнику транспорта и то за камен 0,3м3/м2 и песак 0,15м3/м2. 
 Са превозом камена и песка на 30 км 

м2 3,544.00 

3.13.1. Израда калдрме од ломљеног камена  д=25 цм на слоју песка са 
заливањем спојница песком. Цена обухвата: набавку ломљеног камена 
и  песка и  израду калдрме.Превоз камена и песка обрачунати по 
ценовнику транспорта и то за камен 0,3 м3/м2 и песак 0,19 м3/м2. 
, без превоза камена и песка 

м2 2,267.00 

3.13.2. Израда калдрме од ломљеног камена  д=25 цм на слоју песка са 
заливањем спојница песком, са превозом камена и песка на 30 км 

м2 2,599.00 

3.15.1. Зидање темеља ломљеним каменом у цементном малтеру 1:3 са 
набавком материјала. Превоз лом љеног камена обрачунати по 
ценовнику транспорта и то 1,25 м3/м3 зида . 
без превоза камена  

м3 14,538.00 

3.15.2. Зидање темеља ломљеним каменом у цементном малтеру 1:3 са 
набавком материјала. Превоз лом љеног камена обрачунати по 
ценовнику транспорта и то 1,25 м3/м3 зида . 
са превозом камена на 30 км 

м3 15,419.00 

3.15.1. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем у 
цементном малтеру 1:3 са набавком материјала, превоз камена 
обрачунати по ценовнику транспорта и то 1,25 м3/м3 зида. 
без превоза камена  

м3 16,367.00 

3.15.2. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем у 
цементном малтеру 1:3 са набавком материјала, превоз камена 
обрачунати по ценовнику транспорта и то 1,25 м3/м3 зида.са 
превозом камена на 30 км 

м3 17,248.00 

3.16.1. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем у суво 
са набавком ломљеног камена, Превоз камена обрачунати по ценовнику 
транспорта и то 1,25 м3/м3 зида. 
без превоза камена  

м3 7,809.00 

3.16.2. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем у суво 
са набавком ломљеног камена, Превоз камена обрачунати по ценовнику 
транспорта и то 1,25 м3/м3 зида. 
са превозом камена на 30 км 

м3 8,690.00 

4. ГОРЊИ СТРОЈ     

4.1.1. Уграђивање тампона од шљунка без набавке и превоза материјала 
према техничком опису.Цена обухвата: машинско разастирање, 
планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Набавка 
материјала доказује се рачуном, ценовником испоручиоца, ценом 
материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава надзорни 
орган. Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику транспорта, 

м3 302.00 



а транспортну даљину оверава надзор. 
без набавке и превоза материјала 

4.1.2. Уграђивање тампона од шљунка са набавком и превозом материјала 
на 30 км према техничком опису.Цена обухвата: машинско 
разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. 
Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником испоручиоца, 
ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава 
надзорни орган. Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику 
транспорта, а транспортну даљину оверава надзор. 
са набавком и превозом материјала на 30 км. 

м3 1,909.00 

4.2.1. Уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм без 
набавке и превоза материјала према техничком опису. Цена обухвата: 
машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно 
квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником 
испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене 
коју оверава надзорни орган. Транспорт материјала обрачунава се по 
ценовнику транспорта, а транспортну даљину оверава надзор. 
 без набавке и превоза материјала 

м3 302.00 

4.2.2. Уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм са 
набавком и превозом материјала на 30 км. Према техничком опису. 
Цена обухвата: машинско разастирање, планирање и ваљање 
материјала уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се 
рачуном, ценовником испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника 
или анализом цене коју оверава надзорни орган. Транспорт материјала 
обрачунава се по ценовнику транспорта, а транспортну даљину 
оверава надзор. 
са набавком и превозом материјала на 30 км. 

м3 2,175.00 

4.3.1. Ручно без набавке и превоза материјала уграђивање тампона од 
шљунка на проширењима коловоза и местима где није могуће 
машинско разастирање. Цена обухвата: ручно разастирање и 
планирање материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно 
квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником 
испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене 
коју оверава надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по 
ценовнику транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни 
орган. 
без набавке и превоза материјала 

м3 1,194.00 

4.3.2. Ручно са набавком и превозом материјала на 30 км. уграђивање 
тампона од шљунка на проширењима коловоза и местима где није 
могуће машинско разастирање. Цена обухвата: ручно разастирање и 
планирање материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно 
квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником 
испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене 
коју оверава надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по 
ценовнику транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни 
орган. 
са набавком и превозом материјала на 30 км. 

м3 2,801.00 



4.4.1. Ручно уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм на 
проширењима коловоза и местима где није могуће машинско 
разастирање,  Цена обухвата: ручно разастирање и планирање 
материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. 
Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником испоручиоца, 
ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава 
надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику 
транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни орган. без 
набавке и превоза материјала 

м3 1,194.00 

4.4.2. Ручно уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм на 
проширењима коловоза и местима где није могуће машинско 
разастирање,  Цена обухвата: ручно разастирање и планирање 
материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. 
Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником испоручиоца, 
ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава 
надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику 
транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни орган., са 
набавком и превозом материјала на 30 км. 

м3 3,067.00 

4.5.1. Израда ригола ширине 50 цм од бетона МБ-20, Цена обухвата: 
производњу и уграђивање бетона са превозом аутомешалицом на 30 
км , набавку дрвене грађе са превозом на 30 км и израду и уграђивање 
риголске оплате. 
ширине 50 цм 

м1 2,090.00 

4.5.2. Израда ригола ширине 75 цм од бетона МБ-20, Цена обухвата: 
производњу и уграђивање бетона са превозом аутомешалицом на 30 
км , набавку дрвене грађе са превозом на 30 км и израду и уграђивање 
риголске оплате. ширине 75 цм 

м1 2,515.00 

4.6. Израда монтажних бетонских ригола димензија  40x40x12 цм на 
подлози од бетона МБ-15. Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и 
уграђивање бетона МБ-15 у подлогу и постављање монтажних 
ригола. Набавка и превоз ригола плаћају се по рачуну. 

м1 1,588.00 

4.7.1. Израда ригола  ширине 50 цм од асфалт бетона д=6 цм са израдом 
зуба 15/30 од бетона МБ-20 на лицу места. Цена обухвата: справљање 
и уграђивање асфалт бетона од кречњачког агрегата, набавку и 
уграђивање бетона и оплате са превозом на 30 км. Превоз агрегата од 
произвођача до асфалтне базе као и превоз асфалтне масе од базе до 
места уграђивања посебно се наплаћује и то за риголу : 
 ширине 50 цм -  0,0750 т/м1 

м1 2,266.00 

4.7.2. Израда ригола ширине 75 цм од асфалт бетона д=6 цм са израдом 
зуба 15/30 од бетона МБ-20 на лицу места. Цена обухвата: справљање 
и уграђивање асфалт бетона од кречњачког агрегата, набавку и 
уграђивање бетона и оплате са превозом на 30 км. Превоз агрегата од 
произвођача до асфалтне базе као и превоз асфалтне масе од базе до 
места уграђивања посебно се наплаћује и то за риголу : 
ширине 75 цм -  0,1125 т/м1 

м1 2,609.00 

4.8.1. Израда ригола од асфалта д=6 цм са сивим монтажним ивичњаком 
18/24  ширине 50 цм. Цена обухвата: набавку и уграђивање асфалт 
бетона од кречњачког агрегата и бетона МБ-15 за подлогу ивичњака 
са превозом на 30 км. Набавка и превоз ивичњака плаћају се по 
рачуну.Превоз агрегата од произвођача до асфалтне базе као и превоз 
асфалтне масе од базе до места уграђивања посебно се наплаћује и то 
за риголу: 
 ширине 50 цм  0,0750 т/м1 

м1 2,174.00 



4.8.2. Израда ригола од асфалта д=6 цм са сивим монтажним ивичњаком 
18/24  ширине 75 цм. Цена обухвата: набавку и уграђивање асфалт 
бетона од кречњачког агрегата и бетона МБ-15 за подлогу ивичњака 
са превозом на 30 км. Набавка и превоз ивичњака плаћају се по 
рачуну.Превоз агрегата од произвођача до асфалтне базе као и превоз 
асфалтне масе од базе до места уграђивања посебно се наплаћује и то 
за риголу: 
 ширине 75 цм  

м1 2,517.00 

4.9.1. Израда монтажних бетонских ивичњака димензије 12/18 цм. Цена 
обухвата: производњу и уграђивање бетона  у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом  на 30 км и уграђивање ивичњака. Набавка и 
превоз ивичњака плаћају се по рачуну 

м1 980.00 

4.9.2. Израда монтажних бетонских ивичњака димензије 18/24 цм. Цена 
обухвата: производњу и уграђивање бетона  у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом  на 30 км и уграђивање ивичњака. Набавка и 
превоз ивичњака плаћају се по рачуну 

м1 1,488.00 

4.9.3. Израда монтажних бетонских ивичњака димензије 20/24 цм.Цена 
обухвата: производњу и уграђивање бетона  у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом  на 30 км и уграђивање ивичњака. Набавка и 
превоз ивичњака плаћају се по рачуну 

м1 1,514.00 

4.9.4. Израда монтажних бетонских ивичњака димензије 24/24 цм. Цена 
обухвата: производњу и уграђивање бетона  у подлогу са превозом 
бетона аутомешалицом  на 30 км и уграђивање ивичњака. Набавка и 
превоз ивичњака плаћају се по рачуну 

м1 1,643.00 

4.10. Израда бетонских ригола низ косину насипа од МБ-20 на лицу места 
ширине 50 цм на слоју шљунка д=10 цм. Цена обухвата: 
набавку,превоз на 30 км и уграђивање шљунка у подлогу и производњу 
и уграђивање бетона у оплату са превозом на 30 км . 

м1 2,355.00 

4.11. Израда монтажних бетонских ригола- каналета низ косину високог 
насипа димензије 20/8x50x55 цм на подлози од бетона МБ-15. Цена 
обухвата: набавку, превоз на 30 км и уграђивање бетона МБ-15 у 
подлогу и постављање монтажних ригола. Ради спречавања клизања 
ригола , подлога од бетона поставља се на степенасто засечену 
косину насипа. Степенасти засеци се раде на растојању од 40 цм и 
дубине 20 цм.Засецање косине обухваћено је ценом. Набавка и превоз 
ригола плаћају се по рачуну. 

м1 2,808.00 

5. АСФАЛТНИ РАДОВИ     

- Напомена : превоз агрегата од изворишта до асфал- тне базе 
обрачунава се по ценовнику превоза за возило носивости од 25 т и то 
0,9 т/т асфалтне масе. Превоз асфалтне масе од асфалтне базе до 
места  уграђивања, обрачунава се:  код позиција где сеасфалт 
уграђује машински по  ценовнику транспорта за возила од 25 т код 
позиција где сеасфалт уграђује ручно по  ценовнику транспорта за 
возила од 10 т. 

    

5.1.1. Справљање и машинско уграђивање асфалта. Асфалт бетона од 
еруптивног агрегата - АБс. Цена обухвата: справљање са набавком 
материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој 
може се полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка 
радова подлога  мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором. 

т 8,431.00 

5.1.2. Справљање и машинско уграђивање асфалта. Асфалт бетон од 
кречњачког агрегата - АБ. Цена обухвата: справљање са набавком 
материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој 
може се полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка 
радова подлога  мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором. 

т 7,800.00 



 асфалт бетон од кречњачког агрегата - АБ 

5.1.3. Справљање и машинско уграђивање асфалта.Цена обухвата: 
справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је  сува и 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога  мора да је добро опрана, 
очишћена челичним четкама и издувана компресором.Везни слој - 
биндер од еруптивног агрегата 

т 7,763.00 

5.1.4. Справљање и машинско уграђивање асфалта.Цена обухвата: 
справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је  сува и 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога  мора да је добро опрана, 
очишћена челичним четкама и издувана компресором. 
Везни слој - биндер од ерупти. и кречњ. агрегата 

т 7,575.00 

5.1.5. Справљање и машинско уграђивање асфалта.Цена обухвата: 
справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је  сува и 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога  мора да је добро опрана, 
очишћена челичним четкама и издувана компресором. 
Везни слој - биндер од кречњачког  агрегата 

т 7,291.00 

5.1.6. Справљање и машинско уграђивање асфалтних слојева. Горњи носећи 
слој од кречњачког агре - БНС. Цена обухвата: справљање са набавком 
материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој 
може се полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка 
радова подлога  мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором. 
Горњи носећи слој од кречњачког агре - БНС 

т 7,260.00 

5.1.7. Справљање и машинско уграђивање асфалтних слојева. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која 
је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога  мора да је добро 
опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. 
Горњи носећи слој од шљунка 70% и кречњачког  агрегата 30 %. 

т 7,121.00 

5.2.1. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима. Асфалт бетон од еруптивног агрегата - АБс.Цена 
обухвата: справљање са набавком матери јала, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која 
је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро 
опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором.  
Асфалт бетон од еруптивног агрегата - АБс. 

т 9,775.00 

5.2.2. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  Асфалт бетон од кречњачког агрегата - АБ. Цена 
обухвата: справљање са набавком матери јала, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која 
је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро 
опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором.  
Асфалт бетон од кречњачког агрегата - АБ 

т 9,144.00 

5.2.3. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  Цена обухвата: справљање са набавком матери јала, 
уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се 
полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова 
подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором.  

т 9,107.00 



Везни слој - биндер од еруптивног агрегата 

5.2.4. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  Цена обухвата: справљање са набавком матери јала, 
уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се 
полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова 
подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором.  
Везни слој - биндер од ерупти. и кречњ. агрегата 

т 8,919.00 

5.2.5. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  Цена обухвата: справљање са набавком матери јала, 
уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се 
полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова 
подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором.  
Везни слој - биндер од кречњачког  агрегата 

т 8,635.00 

5.2.6. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  
Горњи носећи слој од кречњачког агре - БНС. Цена обухвата: 
справљање са набавком матери јала, уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је  сува и 
није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро опрана, 
очишћена челичним четкама и издувана компресором.  
Горњи носећи слој од кречњачког агре - БНС 

т 8,604.00 

5.2.7. Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева  на тротоарима и 
мостовима.  Цена обухвата: справљање са набавком матери јала, 
уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се 
полагати на подлогу која је  сува и није смрзнута. Пре почетка радова 
подлога мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором.  
Горњи носећи слој од шљунка 70% и кречњачког агрегата 30 %. 

т 8,465.00 

6 ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ     

6.1.1. Производња цементног малтера, Цена обухвата: набавку џакираног 
цемента  ПЦ-35, песка и воде, превоз материјала на 30 км, утовар, 
истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на 
лицу места. 
размере 1:1 

м3 20,238.00 

6.1.2. Производња цементног малтера. Цена обухвата: набавку џакираног 
цемента  ПЦ-35, песка и воде, превоз материјала на 30 км, утовар, 
истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на 
лицу места.размере 1:2 

м3 15,345.00 

6.1.3. Производња цементног малтера. Цена обухвата: набавку џакираног 
цемента  ПЦ-35, песка и воде, превоз материјала на 30 км, утовар, 
истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на 
лицу места. 
размере 1:3 

м3 12,954.00 

6.2.1. Производња бетона МБ - 15. Цена обухвата: набавку гранулисаног 
шљунка, џакираног цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, 
утовар и истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
 МБ - 15 

м3 7,048.00 



6.2.2. Производња бетона МБ - 20. Цена обухвата: набавку гранулисаног 
шљунка, џакираног цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, 
утовар и истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
  МБ - 20 

м3 7,709.00 

6.2.3. Производња бетона  МБ - 30. Цена обухвата: набавку гранулисаног 
шљунка, џакираног цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, 
утовар и истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
  МБ - 30 

м3 8,367.00 

6.3.1. Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 м3 
бетона на м2 или м1 конструкције  са квашењем бетона и превозом 
бетона аутомешалицом на 30 км. Неармиране конструкције  

м3 9,040.00 

6.3.2. Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 м3 
бетона на м2 или м1 конструкције  са квашењем бетона и превозом 
бетона аутомешалицом на 30 км. Армиране конструкције 

м3 9,360.00 

6.4.1. Ручно уграђивање бетона конструкција средњих пресека од 0,12 м3 до 
0,30 м3 бетона на м2 или  м1 конструкције са квашењем бетона и 
превозом  бетона аутомешалицом на 30 км. Неармиране конструкције  

м3 6,657.00 

6.4.2. Ручно уграђивање бетона конструкција средњих пресека од 0,12 м3 до 
0,30 м3 бетона на м2 или  м1 конструкције са квашењем бетона и 
превозом  бетона аутомешалицом на 30 км. Армиране конструкције 

м3 6,948.00 

6.5. Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране 
конструкције пресека до 0,30 м3 бетона на м2 или м1 конструкције са 
квашењем бетона  и превозом бетона аутомешалицом на 30 км. 

м3 6,451.00 

6.6. Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране 
конструкције пресека преко  0,30 м3 бетона на м2 или м1 
конструкције са квашењем бетона  и превозом бетона 
аутомешалицом на 30 км. 

м3 5,455.00 

6.7. Израда двостране оплате од дасака 48 мм за бе- тонске потпорне 
зидове и објекте . Цена обухвата: превоз материјала од пункта до  
места рада, набавку дрвене грађе, ексера и кланфи и рад радника на 
изради, монтажи и демонт. оплате. 

м2 1,572.00 

6.8. Израда оплате за риголе од дасака 24мм . Цена обухвата: превоз 
материјала од пункта до  места рада, набавку дрвене грађе и ексера 
и рад  радника на изради, монтажи и демонтажи оплате. 

м1 377.00 

6.9.1. Производња асфалтне масе Асфалт бетон од еруптивног агрегата - 
АБс. Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата, природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника на 
просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и рад асфалтне базе од 80 
т, утоваривача и радника на справљању асфалтне масе. Превоз 
агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне ба- зе посебно се 
обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
Асфалт бетон од еруптивног агрегата - АБс 

т 7,548.00 

6.9.2. Производња асфалтне масе Асфалт бетон од еруптивног агрегата - 
АБ. Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата, природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника на 
просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и рад асфалтне базе од 80 
т, утоваривача и радника на справљању асфалтне масе. Превоз 
агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне ба- зе посебно се 
обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
Асфалт бетон од кречњачког агрегата - АБ 

т 6,917.00 



6.9.3. Производња асфалтне масе Везни слој - биндер од еруптивног 
агрегата. Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата, 
природног шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи 
превозника на просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и рад 
асфалтне базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању 
асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне 
ба- зе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата 

т 6,881.00 

6.9.4. Производња асфалтне масе. Везни слој - биндер од 60 % еруптивног  и 
40 % кречњачког агрегата. Цена обухвата: набавку битумена,каменог 
агрегата, природног шљунка и филера, транспорт битумена  по 
тарифи превозника на просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и 
рад асфалтне базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању 
асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне 
ба- зе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
Везни слој - биндер од 60 % еруптивног  и 40 % кречњачког агрегата 

т 6,692.00 

6.9.5. Производња асфалтне масе Везни слој - биндер од кречњачког  
агрегата. Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата, 
природног шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи 
превозника на просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и рад 
асфалтне базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању 
асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне 
ба- зе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 Везни слој - биндер од кречњачког  агрегата 

т 6,409.00 

6.9.6. Производња асфалтне масе Носећи слој од битуминизираног 
кречњачког агр - БН.  Цена обухвата: набавку битумена,каменог 
агрегата, природног шљунка и филера, транспорт битумена  по 
тарифи превозника на просечну даљину од 200 км, филера на 100 км и 
рад асфалтне базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању 
асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне 
ба- зе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни 
транспорт.Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр - БНС 

т 6,377.00 

6.9.7. Производња асфалтне масе Носећи слој од битуминизираног шљунка 
са додатком 30 % кречњачког агрегата..  Цена обухвата: набавку 
битумена,каменог агрегата, природног шљунка и филера, транспорт 
битумена  по тарифи превозника на просечну даљину од 200 км, филера 
на 100 км и рад асфалтне базе од 80 т, утоваривача и радника на 
справљању асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта 
до асфалтне ба- зе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни 
транспорт. 
Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % 
кречњачког агрегата. 

т 6,238.00 

6.10. Машинско уграђивање асфалта .  Цена обухвата: набавка 
полустабилне емулзије,  рад механизације и радника на уграђивању 
асфалта. Превоз асфалта посебно се обрачунава. Учинак  гарнитуре 
на уграђивању асфалта је 60 т/х. 

т 883.00 

6.11. Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе . Цена обухвата: набавку 
полустабилне емулзије, рад компресора, шприц машине за емулзију, 
вибро- ваљка и радника на уграђивању асфалта. Превоз асфалта 
посебно се обрачунава.  Учинак екипе на уграђивању асфалта је 6 т/х. 

т 2,227.00 

6.12.1. Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање 
једноставне и средње сложене арматуре пресека до 12 мм. Цена 
обухвата: набавка арматуре и жице за вези- вање са утоваром у 
камион и певозом на 30 км, истовар из камиона са преносом на 20 м и 
рад радника на уграђивању. 
пресека до 12 мм 

кг 171.00 



6.12.2. Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање 
једноставне и средње сложене арматуре пресека преко 12 мм. Цена 
обухвата: набавка арматуре и жице за вези- вање са утоваром у 
камион и певозом на 30 км, истовар из камиона са преносом на 20 м и 
рад радника на уграђивању. 
пресека преко 12 мм 

кг 129.00 

6.13. Превоз полустабилне битуменске емулзије у бура- дима .  Цена 
обухвата: утовар буради у камион од 10т на  складишту продавца, 
превоз на 100 км до складишта извођача радова и истовар, утовар у 
камион од 10 т на  складишту извођача, превоз на 30 км до места 
уграђивања и истовар. 

кг 6.00 

6.15. Превоз битумена за изолацију у бурадима.  Цена обухвата: утовар 
буради у полутеретни камион  од 2 т на складишту продавца, превоз 
на 10 км до   складишта извођача радова и истовар са уношењем у  
складиште до 10 м , изношење из складишта, утовар у  полутеретни 
камион од 2т , превоз на 30 км до места уграђивања и истовар. 

кг 7.00 

Т10 Транспорт камионом 10т     

Т10.1. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,2 км т 68.00 

Т10.2. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,3 км т 71.00 

Т10.3. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,4 км т 74.00 

Т10.4. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,5 км т 75.00 

Т10.5. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,6 км т 76.00 

Т10.6. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,7 км т 77.00 

Т10.7. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,8 км т 78.00 

Т10.8. Транспорт материјала камионом од 10т на 0,9 км т 79.00 

Т10.9. Транспорт материјала камионом од 10т на 1 км т 80.00 

Т10.10. Транспорт материјала камионом од 10т на 2 км т 106.00 

Т10.11. Транспорт материјала камионом од 10т на 3 км т 130.00 

Т10.12. Транспорт материјала камионом од 10т на 4 км т 152.00 

Т10.13. Транспорт материјала камионом од 10т на 5 км т 171.00 

Т10.15. Транспорт материјала камионом од 10т на 6 км т 189.00 

Т10.15. Транспорт материјала камионом од 10т на 7 км т 205.00 

Т10.16. Транспорт материјала камионом од 10т на 8 км т 220.00 

Т10.17. Транспорт материјала камионом од 10т на 9 км т 233.00 

Т10.18. Транспорт материјала камионом од 10т на 10 км т 246.00 

Т10.19. Транспорт материјала камионом од 10т на 15 км т 307.00 

Т10.20. Транспорт материјала камионом од 10т на 20 км т 355.00 

Т10.21. Транспорт материјала камионом од 10т на 25 км т 393.00 

Т10.22. Транспорт материјала камионом од 10т на 30 км т 424.00 

Т10.23. Транспорт материјала камионом од 10т на 35 км т 487.00 

Т10.24. Транспорт материјала камионом од 10т на 40 км т 549.00 

Т10.25. Транспорт материјала камионом од 10т на 45 км т 612.00 

Т10.26. Транспорт материјала камионом од 10т на 50 км т 674.00 

Т10.27. Транспорт материјала камионом од 10т на 55 км т 736.00 

Т10.28. Транспорт материјала камионом од 10т на 60 км т 799.00 

Т10.29. Транспорт материјала камионом од 10т на 65 км т 861.00 

Т10.30. Транспорт материјала камионом од 10т на 70 км т 924.00 

Т10.31. Транспорт материјала камионом од 10т на 75 км т 986.00 

Т10.32. Транспорт материјала камионом од 10т на 80 км т 1,048.00 

Т10.33. Транспорт материјала камионом од 10т на 85 км т 1,111.00 

Т10.34. Транспорт материјала камионом од 10т на 90 км т 1,173.00 



Т10.35. Транспорт материјала камионом од 10т на 95 км т 1,236.00 

Т10.36. Транспорт материјала камионом од 10т на 100 км т 1,298.00 

Т10.37. Транспорт материјала камионом од 10т на 110 км т 1,423.00 

Т10.38. Транспорт материјала камионом од 10т на 120 км т 1,547.00 

Т10.39. Транспорт материјала камионом од 10т на 130 км т 1,672.00 

Т10.40. Транспорт материјала камионом од 10т на 140 км т 1,797.00 

Т10.41. Транспорт материјала камионом од 10т на 150 км т 1,922.00 

Т25 Транспорт камионом 25т     

Т25.1. Транспорт материјала камионом од 25т на 10 км т 214.00 

Т25.2. Транспорт материјала камионом од 25т на 15 км т 271.00 

Т25.3. Транспорт материјала камионом од 25т на 20 км т 307.00 

Т25.4. Транспорт материјала камионом од 25т на 25 км т 350.00 

Т25.5. Транспорт материјала камионом од 25т на 30 км т 386.00 

Т25.6. Транспорт материјала камионом од 25т на 35 км т 437.00 

Т25.7. Транспорт материјала камионом од 25т на 40 км т 487.00 

Т25.8. Транспорт материјала камионом од 25т на 45 км т 538.00 

Т25.9. Транспорт материјала камионом од 25т на 50 км т 589.00 

Т25.10. Транспорт материјала камионом од 25т на 55 км т 640.00 

Т25.11. Транспорт материјала камионом од 25т на 60 км т 691.00 

Т25.12. Транспорт материјала камионом од 25т на 65 км т 742.00 

Т25.13. Транспорт материјала камионом од 25т на 70 км т 793.00 

Т25.15. Транспорт материјала камионом од 25т на 75 км т 844.00 

Т25.15. Транспорт материјала камионом од 25т на 80 км т 895.00 

Т25.16. Транспорт материјала камионом од 25т на 85 км т 946.00 

Т25.17. Транспорт материјала камионом од 25т на 90 км т 997.00 

Т25.18. Транспорт материјала камионом од 25т на 95 км т 1,048.00 

Т25.19. Транспорт материјала камионом од 25т на 100 км т 1,099.00 

Т25.20. Транспорт материјала камионом од 25т на 110 км т 1,201.00 

Т25.21. Транспорт материјала камионом од 25т на 120 км т 1,303.00 

Т25.22. Транспорт материјала камионом од 25т на 130 км т 1,404.00 

Т25.23. Транспорт материјала камионом од 25т на 140 км т 1,506.00 

Т25.24. Транспорт материјала камионом од 25т на 150 км т 1,608.00 

Т25.25. Транспорт материјала камионом од 25т на 160 км т 1,710.00 

Т25.26. Транспорт материјала камионом од 25т на 170 км т 1,812.00 

Т25.27. Транспорт материјала камионом од 25т на 180 км т 1,914.00 

Т25.28. Транспорт материјала камионом од 25т на 190 км т 2,016.00 

Т25.29. Транспорт материјала камионом од 25т на 200 км т 2,118.00 

Т25.30. Транспорт материјала камионом од 25т на 210 км т 2,220.00 

Т25.31. Транспорт материјала камионом од 25т на 220 км т 2,321.00 

Т25.32. Транспорт материјала камионом од 25т на 230 км т 2,423.00 

Т25.33. Транспорт материјала камионом од 25т на 240 км т 2,525.00 

Т25.34. Транспорт материјала камионом од 25т на 250 км т 2,627.00 

Т25.35. Транспорт материјала камионом од 25т на 260 км т 2,729.00 

Т25.36. Транспорт материјала камионом од 25т на 270 км т 2,831.00 

Т25.37. Транспорт материјала камионом од 25т на 280 км т 2,933.00 

Т25.38. Транспорт материјала камионом од 25т на 290 км т 3,035.00 

Т25.39. Транспорт материјала камионом од 25т на 300 км т 3,136.00 

Т25.40. Транспорт материјала камионом од 25т на 310 км т 3,238.00 

Т25.41. Транспорт материјала камионом од 25т на 320 км т 3,340.00 



Т25.42. Транспорт материјала камионом од 25т на 330 км т 3,442.00 

Т25.43. Транспорт материјала камионом од 25т на 340 км т 3,544.00 

Т25.44. Транспорт материјала камионом од 25т на 350 км т 3,646.00 

Т25.45. Транспорт материјала камионом од 25т на 360 км т 3,748.00 

Т25.46. Транспорт материјала камионом од 25т на 370 км т 3,850.00 

Т25.47. Транспорт материјала камионом од 25т на 380 км т 3,952.00 

Т25.48. Транспорт материјала камионом од 25т на 390 км т 4,053.00 

Т25.49. Транспорт материјала камионом од 25т на 400 км т 4,155.00 

РСФ Бруто сатнине радне снаге     

РСФ1 БРЕНЕРИСТА са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ2 ДЕОНИЧНИ ПУТАР са фактором Ф=2.5 х 928.00 

РСФ3 ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР са фактором Ф=2.5 х 2,120.00 

РСФ4 ЕЛЕКТРИЧАР са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ5 ИНЖЕЊЕР са фактором Ф=2.5 х 1,564.00 

РСФ6 МЕХАНИЧАР са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ7 ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 х 1,444.00 

РСФ8 ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА БЕТОНСКЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 х 1,444.00 

РСФ9 РАДНИК     И    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 769.00 

РСФ10 РАДНИК     ИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 888.00 

РСФ11 РАДНИК     ИИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 968.00 

РСФ12 РАДНИК     ИВ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 1,047.00 

РСФ13 ПУТАР са фактором Ф=2.5 х 928.00 

РСФ14 РАДНИК     В    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 1,087.00 

РСФ15 РАДНИК     ВИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ16 РАДНИК     ВИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 1,246.00 

РСФ17 РАДНИК     ВИИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 х 1,444.00 

РСФ18 РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 х 1,564.00 

РСФ19 РУКОВАОЦ БЕТОНСКЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 х 1,564.00 

РСФ20 РУКОВАОЦИ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором Ф=2.5 х 1,087.00 

РСФ21 РУКОВАОЦИ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ22 РУКОВАОЦИ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором Ф=2.5 х 1,246.00 

РСФ23 ТЕХНИЧАР са фактором Ф=2.5 х 1,246.00 

РСФ24 ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА са фактором Ф=2.5 х 1,166.00 

РСФ25 ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА са фактором Ф=2.5 х 1,087.00 

РСФ26 ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ са фактором Ф=2.5 х 1,246.00 

ЦСР Ценовник средстава рада по часу     

1Е Асфалтна база од 80т ефективни рад х 84,588.00 

1Ч Асфалтна база од 80т чекање х 12,840.00 

2Е Асфалтни финишер средњи ефективни рад х 6,651.00 

2Ч Асфалтни финишер средњи чекање х 3,763.00 

3Е Аутоцистерна за гориво од 6000л ефективни рад х 4,415.00 

3Ч Аутоцистерна за гориво од 6000л чекање х 1,383.00 

4Е Аутоцистерна за воду од 8т ефективни рад х 4,756.00 

4Ч Аутоцистерна за воду од 8т чекање х 1,628.00 

5Е Аутодизалица до 20т ефективни рад х 7,321.00 

5Ч Аутодизалица до 20т чекање х 2,142.00 

6Е Аутодизалица до 40т ефективни рад х 11,048.00 

6Ч Аутодизалица до 40т чекање х 3,589.00 

7Е Аутомиксер за бетон од 12т ефективни рад х 6,329.00 



7Ч Аутомиксер за бетон од 12т чекање х 2,327.00 

8Е Бетонска база АБ-35 ефективни рад х 7,223.00 

8Ч Бетонска база АБ-35 чекање х 2,923.00 

9Е Булдозер ТГ-110в ефективни рад х 4,760.00 

9Ч Булдозер ТГ-110 чекање х 1,788.00 

10Е Булдозер ТГ-220в ефективни рад х 7,802.00 

10Ч Булдозер ТГ-220 чекање х 2,367.00 

11Е Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 1000 ефективни рад х 8,429.00 

11Ч Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 1000 чекање х 5,015.00 

12Е Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 2000 ефективни рад х 25,075.00 

12Ч Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 2000 чекање х 11,719.00 

13Е Грејдер ефективни рад х 5,887.00 

13Ч Грејдер чекање х 2,022.00 

14Е Камион кипер од 10т ефективни рад х 3,526.00 

14Ч Камион кипер од 10т чекање х 1,131.00 

15Е Камион кипер од 15т ефективни рад х 4,793.00 

15Ч Камион кипер од 15т чекање х 1,430.00 

16Е Камион кипер од 8т ефективни рад х 3,005.00 

16Ч Камион кипер од 8т чекање х 1,167.00 

17Е Камион са уређајем за прање ефективни рад х 5,292.00 

17Ч Камион са уређајем за прање чекање х 1,607.00 

18Е Камион са уређајем за смеће ефективни рад х 5,459.00 

18Ч Камион са уређајем за смеће чекање х 1,670.00 

19Е Кохерица за ливени асфалт ефективни рад х 2,038.00 

19Ч Кохерица за ливени асфалт чекање х 1,243.00 

20Е Комбинована Машина - утоваривач и багер ефективни рад х 4,161.00 

20Ч Комбинована Машина - утоваривач и багер чекање х 1,609.00 

21Е Компресор до 5м3/мин (са 2 пикамера и 2 црева) ефективни рад х 2,388.00 

21Ч Компресор до 5м3/мин (са 2 пикамера и 2 црева) чекање х 975.00 

22Е Макара за побијање стубова ефективни рад х 6,427.00 

22Ч Макара за побијање стубова чекање х 2,705.00 

23Е Машина за исписивање линија ефективни рад х 2,357.00 

23Ч Машина за исписивање линија чекање х 1,380.00 

24Е Машина за опсецање асфалта ефективни рад х 807.00 

24Ч Машина за опсецање асфалта чекање х 656.00 

25Е Машина за заливање фуга ефективни рад х 1,207.00 

25Ч Машина за заливање фуга чекање х 919.00 

26Е Мерцедес Бенз У/400 (специјална машина) ефективни рад х 5,983.00 

26Ч Мерцедес Бенз У/400 (специјална машина) чекање х 1,698.00 

27Е Мешалица за бетон 250 литара ефективни рад х 438.00 

27Ч Мешалица за бетон 250 литара чекање х 82.00 

28Е Мобилни компресор за монтажу завртњева ефективни рад х 1,492.00 

28Ч Мобилни компресор за монтажу завртњева чекање х 743.00 

29Е Моторна тестера ефективни рад х 115.00 

29Ч Моторна тестера чекање х 27.00 

30Е Первибратор ефективни рад х 159.00 

30Ч Первибратор чекање х 41.00 

31Е Пнеуматски ваљак БW-20Р ефективни рад х 4,386.00 

31Ч Пнеуматски ваљак БW-20Р чекање х 2,082.00 



32Е Полуприколица Кипер од 25т ефективни рад х 501.00 

32Ч Полуприколица Кипер од 25т чекање х 224.00 

33Е Полутеретни камион до 2т - Путарац ефективни рад х 2,223.00 

33Ч Полутеретни камион до 2т - Путарац чекање х 874.00 

34Е Полутеретни камион до 3т ефективни рад х 2,809.00 

34Ч Полутеретни камион до 3т чекање х 904.00 

35Е Прикључак - Косачица за траву ефективни рад х 106.00 

35Ч Прикључак - Косачица за траву чекање х 93.00 

36Е Прикључак за бушење земље ефективни рад х 176.00 

36Ч Прикључак за бушење земље чекање х 157.00 

37Е Прикључак за прање ефективни рад х 102.00 

37Ч Прикључак за прање чекање х 89.00 

38Е Приколица нисконосећа до 25т ефективни рад х 958.00 

38Ч Приколица нисконосећа до 25т чекање х 336.00 

39Е Путничко теренско возило - Лада Нива ефективни рад х 1,874.00 

39Ч Путничко теренско возило - Лада Нива чекање х 701.00 

40Е Путничко возило ефективни рад х 1,421.00 

40Ч Путничко возило чекање х 597.00 

41Е Ровокопач Точкаш ефективни рад х 4,532.00 

41Ч Ровокопач Точкаш чекање х 1,886.00 

42Е Самоходна косачица ефективни рад х 765.00 

42Ч Самоходна косачица чекање х 532.00 

43Е Шприц Машина за емулзију ефективни рад х 809.00 

43Ч Шприц Машина за емулзију чекање х 609.00 

44Е Тегљач ефективни рад х 6,697.00 

44Ч Тегљач чекање х 1,544.00 

45Е Трактор до 60 КW ефективни рад х 2,647.00 

45Ч Трактор до 60 КW чекање х 809.00 

46Е Утоваривач ефективни рад х 6,189.00 

46Ч Утоваривач чекање х 2,014.00 

47Е Вибро Јеж ефективни рад х 5,465.00 

47Ч Вибро Јеж чекање х 2,282.00 

48Е Вибро плоча ефективни рад х 775.00 

48Ч Вибро плоча чекање х 584.00 

49Е Вибр ваљак БW - 160 АД ефективни рад х 3,600.00 

49Ч Вибр ваљак БW - 160 АД чекање х 1,599.00 

50Е Вибр ваљак БW - 76 Ц ефективни рад х 1,074.00 

50Ч Вибр ваљак БW - 76 Ц чекање х 820.00 

51Е Вибр ваљак БВВ - 11 Б ефективни рад х 4,226.00 

51Ч Вибр ваљак БВВ - 11 Б чекање х 1,598.00 

  Хоризонтална сигнализација     

  Боја кг 198.00 

  Разређивач  кг 173.00 

  Перла кг 154.00 

 

  ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕДОВНОМ-ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА 
без ПДВ-а 

  



1 
ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА 

  
    

1.1. ро 

Послови на утврђивању штетних радњи на трупу пута и 
узурпацији земљишта у заштитном појасу 
пута,идентификацији прекршиоца,вођењу управног поступка 
и евиденцији. 
Цена обухвата: рад грађевинског инжењера и путничког 
возила и то 70% у вожњи и 30% по цени за чекање. 

х 3,294.00 

  

1.2.1. ро 
Послови на омеђавању путног земљишта   
Идентификација путног земљишта, обележавање граница и 
уграђивање бетонских белега. 

рачун 0.00 
  

1.2.2. ро 

Послови на омеђавању путног земљишта   
Обнављање омеђавања путног земљишта , обележавање и 
уграђивање бетонских белега. 

рачун 0.00 
  

2 
ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА 

  
    

2.1. ро 
Редовни преглед јавних путева и објеката . 

км 129.00   

2.2. ро 
Сезонски прегледи јавних путева, два пута годишње. 

км 795.00   

2.3. ро 
Ванредни прегледи јавних путева . 

пауш. 0.00   

2.4. ро 
Специјални прегледи јавних путева . 

пауш. 0.00   

2.5.1. ро 

Викенд служба-дежурство суботом, недељом и празником 
(искључује се период зимске службе). Екипу сачињавају: техничар 
и два радника путара  са полутеретним камионом путарцем. 
Техничар 

х 1,246.00 

  

2.5.2. ро 

Викенд служба-дежурство суботом, недељом и празником 
(искључује се период зимске службе). Екипу сачињавају: техничар 
и два радника путара  са полутеретним камионом путарцем. 
Радник путар ( за једног радника) 

х 928.00 

  

2.5.3. ро 

Викенд служба-дежурство суботом, недељом и празником 
(искључује се период зимске службе). Екипу сачињавају: техничар 
и два радника путара  са полутеретним камионом путарцем. 
Камион путарац - ефективан рад 

х 2,223.00 

  

2.5.4. ро 

Викенд служба-дежурство суботом, недељом и празником 
(искључује се период зимске службе). Екипу сачињавају: техничар 
и два радника путара  са полутеретним камионом путарцем. 
Камион путарац - дежурство 

х 874.00 

  

3 
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА 

  
    

3.1. ро 

Ручно кресање денивелисане банкине. 
Цена обухвата:кресање банкине у слоју  од д=10 цм са планирањем 
и разастирањем материјала низ косину насипа. 

м2 178.00 
  

3.2. ро 

Ручно кресање денивелисане банкине испод одбојне  ограде. 
Цена обухвата:кресање банкине у слоју  од д=10 цм са планирањем 
и разастирањем материјала низ косину насипа. 

м2 249.00 
  

3.3. ро 

Машинско кресање денивелисане банкине. 
Цена обухвата: кресање банкине у слоју  до 10 цм грејдером 90 % и 
ручним дотеривањем 10 % са разастирањем материјала низ 
косину насипа. 

м2 35.00 

  

3.4.1. ро 

Ручно разастирање шљунка или каменог агрегата на  банкинама 
у слоју од д=10 цм са ваљањем.- Шљунак природне мешавине са 
превозом на 30 км. Цена обухвата: набавку шљунка природне 
мешавине или дробљеног каменог агрегата, са превозом на  30 
км, ручно разастирање материјала и  ваљање виброваљком 

м2 343.00 

  

3.4.2. ро 

Ручно разастирање шљунка или каменог агрегата на  банкинама 
у слоју од д=10 цм са ваљањем. - Дробљени камени агрегат са 
превозом на 30 км. Цена обухвата: набавку шљунка природне 
мешавине или дробљеног каменог агрегата, са превозом на  30 
км, ручно разастирање материјала и  ваљање виброваљком 

м2 370.00 

  



3.5.1. ро 

Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата  на 
банкинама у слоју од д=10 цм са ваљањем .  - Шљунак природне 
мешавине са превозом на 30 км. Цена обухвата:набавку шљунка 
природне мешавине или дробљеног каменог агрегата са превозом 
на 30  км, разастирање шљунка грејдером 90 % уз ручну поправку 
10 % и ваљање виброваљком. 

м2 202.00 

  

3.5.2. ро 

Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата  на 
банкинама у слоју од д=10 цм са ваљањем . - Дробљени камени 
агрегат са превозом на 30 км. Цена обухвата:набавку шљунка 
природне мешавине или дробљеног каменог агрегата са превозом 
на 30  км, разастирање шљунка грејдером 90 % уз ручну поправку 
10 % и ваљање виброваљком. 

м2 229.00 

  

3.6.1. ро 
Кошење траве: 
 - Са банкина самоходном моторном косачицом м2 5.00 

  

3.6.2. ро 
Кошење траве: 
 - На слободним површинама косачицом прикљученом на 
трактор. 

м2 3.00 
  

3.6.3. ро 

Кошење траве: 
 - Ручно на површинама око смероказа, колобрана, одбојних 
ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ. 

м2 9.00 
  

3.7. ро 
Утовар траве у камион и превоз на депонију на 5км 

м2 5.00   

3.8.1. ро 
Сечење густог шибља преко 50 ком./м2. 
 - Ручно са слагањем на страну.  м2 98.00 

  

3.8.2. ро 
Сечење густог шибља преко 50 ком./м2. - Машински са слагањем 
на страну. м2 30.00 

  

3.8.3. ро 
Сечење густог шибља преко 50 ком./м2. 
 - Машински са утоваром и превозом на 1 км. м2 37.00 

  

3.9.1. ро 

Ручно сечење дрвећа.  - Пречник стабла од 10-20 цм са 
остављањем на страну. 
Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање грана, 
резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање 
на страну. 

ком. 844.00 

  

3.9.2. ро 

Ручно сечење дрвећа.  - Пречник стабла од 20-30 цм са 
остављањем на страну 
Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање грана, 
резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање 
на страну. 

ком. 2,176.00 

  

3.9.3. ро 

Ручно сечење дрвећа.  - Пречник стабла од 30-50 цм са 
остављањем на страну 
Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање грана, 
резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање 
на страну. 

ком. 5,685.00 

  

3.10.1. 
ро 

Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева  ровокопачем.  - 
Пречник стабла од 10-20 цм са остављањем на страну. 
Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на сечењу 
стабала са кресањем грана и вађење  пањева ровокопачем са 
остављањем на страну. 

ком. 821.00 

  

3.10.2. 
ро 

Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева  ровокопачем.  - 
Пречник стабла од 20-30 цм са остављањем на страну. 
Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на сечењу 
стабала са кресањем грана и вађење  пањева ровокопачем са 
остављањем на страну. 

ком. 1,653.00 

  

3.10.3. 
ро 

Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева  ровокопачем. - 
Пречник стабла од 30-50 цм са остављањем на страну. 
Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на сечењу 
стабала са кресањем грана и вађење  пањева ровокопачем са 
остављањем на страну. 

ком. 3,750.00 

  

3.11.1. 
ро 

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим 
објектима са слагањем на страну: 
 - Пречника до 10  цм 

ком. 101.00 
  

3.11.2. 
ро 

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим 
објектима са слагањем на страну: 
 - Пречника 10 - 20  цм 

ком. 142.00 
  



3.11.3. 
ро 

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим 
објектима са слагањем на страну: 
 - Пречника 20 - 30  цм 

ком. 231.00 
  

3.11.4. 
ро 

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим 
објектима са слагањем на страну: 
 - Пречника преко  30  цм 

ком. 462.00 
  

3.12. ро 
Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одвозом 
материјала колицима на 20 м. 

м3 2,558.00   

3.13.1. 
ро 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром 
и одвозом материјала на депонију: 
 - Са превозом на 1 км 

м3 2,679.00 
  

3.13.2. 
ро 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром 
и одвозом материјала на депонију: 
 - Са превозом на 2 км 

м3 2,719.00 
  

3.13.3. 
ро 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром 
и одвозом материјала на депонију: 
 - Са превозом на 3 км 

м3 2,755.00 
  

3.13.4. 
ро 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром 
и одвозом материјала на депонију: 
 - Са превозом на 5 км 

м3 2,816.00 
  

3.13.5. 
ро 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром 
и одвозом материјала на депонију: 
 - Са превозом на 10 км 

м3 2,928.00 
  

3.14.1. 
ро 

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. 
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са 
одбацивањем на страну или утоваром и  превозом материјала на 
депонију. 
 - Са одбацивањем материјала на страну  

м3 323.00 

  

3.14.2. 
ро 

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. 
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са 
одбацивањем на страну или утоваром и  превозом материјала на 
депонију. 
 - Са превозом материјала на 1 км 

м3 506.00 

  

3.14.3. 
ро 

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. 
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са 
одбацивањем на страну или утоваром и  превозом материјала на 
депонију. 
 - Са превозом материјала на 2 км 

м3 545.00 

  

3.14.4. 
ро 

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. 
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са 
одбацивањем на страну или утоваром и  превозом материјала на 
депонију. 
 - Са превозом материјала на 3 км 

м3 581.00 

  

3.14.5. 
ро 

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. 
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са 
одбацивањем на страну или утоваром и  превозом материјала на 
депонију. 
 - Са превозом материјала на 10  км 

м3 755.00 

  

3.15. ро 
Машинско планирање косина усека и насипа. 
Цена обухвата:фино планирање косина грејдером  90 % са ручним 
дотеривањем 10 %. 

м2 55.00 
  

3.16.1. 
ро 

Хумузирање и затрављивање косина усека и насипа  у слоју од 
д=20 цм.Цена обухвата: машински ископ и утовар хумуса са  
превозом на 5 км, разастирање хумуса ручно или  машински , 
набавку семена траве и ручно засејавање. - Са ручним 
разастирањем 

м2 385.00 

  

3.16.2. 
ро 

Хумузирање и затрављивање косина усека и насипа  у слоју од 
д=20 цм. 
Цена обухвата: машински ископ и утовар хумуса са  превозом на 5 
км, разастирање хумуса ручно или  машински , набавку семена 
траве и ручно засејавање. 
 - Са разастирањем грејдером 90 % и ручно 10 % 

м2 166.00 

  



3.17. ро 
Израда поплета на косинама усека и насипа висине  30 цм. Цена 
обухвата: набавку коља и прућа и рад радника на изради поплета. м1 946.00 

  

3.18.1. 
ро 

Ископ јама у земљи ИИ и ИИИ категорије за садњу садница: 
- Димензија 80x80x50 цм ком. 409.00 

  

3.18.2. 
ро 

Ископ јама у земљи ИИ и ИИИ категорије за садњу садница: 
- Димензија 60x60x60 цм ком. 498.00 

  

3.18.3. 
ро 

Ископ јама у земљи ИИ и ИИИ категорије за садњу садница: 
- Димензија 30x30x30 цм ком. 61.00 

  

3.19.1. 
ро 

Садња садница у већ ископане јаме затрпавањем. 
- Димензија 80x80x50 цм ком. 171.00 

  

3.19.2. 
ро 

Садња садница у већ ископане јаме затрпавањем. 
- Димензија 60x60x60 цм ком. 117.00 

  

3.19.3. 
ро 

Садња садница у већ ископане јаме затрпавањем. 
- Димензија 30x30x30 цм ком. 14.00 

  

3.20. ро 

Кречење дрвореда пречника до 10 цм. 
Цена обухвата:набавку гашеног креча и воде и рад радника на 
премазивању стабла у висини од 1,5 м од основе кречом средње 
густине. 

ком. 85.00 

  

3.21. ро 

Кавање каменитих косина у засеку са одбацивањем обрушеног 
материјала низ косину. 
Цена обухвата:рад радника на уклањању мањих нестабилних 
стенских блокова уз употрбу пијука , ручно прикупљање и 
одбацивање обрушеног материјала са коловоза низ косину. 

м3 4,486.00 

  

3.22.1. 
ро 

Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и превозом 
обрушеног материјала на депонију: 
- Са превозом материјала на 1 км 

м3 5,014.00 
  

3.22.2. 
ро 

Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и превозом 
обрушеног материјала на депонију: 
- Са превозом материјала на 2 км 

м3 5,058.00 
  

3.22.3. 
ро 

Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и превозом 
обрушеног материјала на депонију: 
- Са превозом материјала на 3 км 

м3 5,097.00 
  

3.23. ро 

Поправка жичане заштитне мреже на косинама усека и засека. 
Цена обухвата:рад радника на одсецању оштећених делова 
постојеће мреже, навезивању и причвршћи- вању нових делова 
мреже за тло.Набавка жичане мреже плаћа се по рачуну. 

м2 889.00 

  

3.24. ро 

Постављање нове жичане заштитне мреже на косинама усека и 
засека. 
Цена обухвата:превоз материјала на 30 км од  пункта до места 
уграђивања и рад радника на пре- носу, развлачењу, затезању и 
причвршћивању жичане мреже за тло са израдом и постављањем 
тегова. Набавка жичане мреже плаћа се по рачуну. 

м2 715.00 

  

3.25. ро 

Поправка пешачких стаза од армираног бетона  д=7 цм на 
пропустима и мањим мостовима распо- на до 10 м. 
Цена обухвата:рушење и одвоз оштећених делова  на 20 м, 
набавку и уграђивање бетона МБ-30,  двостране оплате и 
арматуре. Превоз свих материја- ла од произвођача до пункта и 
од пункта до места уграђивања, просечно на 30 км, обухваћен је  
ценом. 

м2 3,403.00 

  

3.26. ро 

Поправка кегли и облога од ломљеног камена  д=30 цм на слоју 
песка д=10 цм са заливањем  спојница цементним малтером 1:3. 
Цена обухвата: набавку ломљеног камена ,  песка и малтера са 
превозом на 30 км и рад радника на уграђивању. 

м2 3,968.00 

  

3.27. ро 

Израда калдрме од ломљеног камена д=25 цм на  слоју песка д=10 
цм са заливањем спојница цементним малтером 1:3. 
Цена обухвата: набавку ломљеног камена ,  песка и малтера са 
превозом на 30 км и рад радника на уграђивању. 

м2 3,370.00 

  

3.28. ро 

Поправка крила и зидова од ломљеног камена у цементном 
малтеру 1:3. 
Цена обухвата: набавку ломљеног камена , и малтера са 
превозом на 30 км, рушење старог зида машински ископ темеља 
са ручном поправком , одвоз земље колицима на 10 м и зидање 

м3 17,328.00 

  



зида. 

3.29. ро 

Поправка бетонских крила и зидова на објектима  бетоном МБ-20. 
Цена обухвата: рушење старог бетона, ископ темеља машински 
са ручном поправком, одвоз шута и земље колицима на 10 м, 
справљање бетона  МБ-20, превоз аутомешалицом на 30 км и 
уграђи- вање первибратором у двостраној оплати. 

м3 22,373.00 

  

3.30.1. 
ро 

Израда нових бетонских крила и зидова . 
Цена обухвата: ископ темеља машински са ручном  поправком, 
одвоз земље колицима на 10 м, справљање бетона, превоз бетона 
аутомешалицом на  30 км и уграђивање первибратором у 
двостраној  оплати. 
 - Од бетона МБ-20 

м3 19,751.00 

  

3.30.2. 
ро 

Израда нових бетонских крила и зидова . 
Цена обухвата: ископ темеља машински са ручном  поправком, 
одвоз земље колицима на 10 м, справљање бетона, превоз бетона 
аутомешалицом на  30 км и уграђивање первибратором у 
двостраној  оплати. 
 - Од бетона МБ-30 

м3 20,410.00 

  

3.31. ро 

Израда габиона ради заштите косине обале од подло- кавања. 
Цена обухвата: израду жичаних сандука на месту  уграђивања, 
прикупљање камена или облутака, убацивање у жичане сандуке и 
затварање сандука прошивањем жицом . Набавка жичаног 
плетива и жице посебно се наплаћује. 

м3 7,837.00 

  

3.32. ро 

Облагање косине или обале каменом наслагом.  
Цена обухвата: набавку ломљеног камена крупноће 30-50 цм, 
превоз камена на 30 км и ручно уграђивање. 

м3 4,097.00 
  

3.33. ро 

Поправка дрвених објеката тврдом грађом . 
Цена обухвата: набавку борове резане грађе И класе и гвожђурије 
са превозом на 30 км и уграђивање. 

м3 57,870.00 
  

3.34. ро 

Калдрмисање приступних путева ломљеним каме- ном д=30 цм на 
слоју шљунка д=15 цм . 
Цена обухвата: набавку ломљеног камена и  шљунка са превозом 
на 30 км и рад радника на  уграђивању. 

м2 2,867.00 

  

3.35.1. 
ро 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима 
одржавања. 
Дипломирани инжењер  

х 2,120.00 
  

3.35.2. 
ро 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима 
одржавања. 
Инжењер 

х 1,564.00 
  

3.35.3. 
ро 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима 
одржавања. 
Техничар 

х 1,246.00 
  

3.35.4. 
ро 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима 
одржавања. 
Радник пута 

х 928.00 
  

3.35.5. 
ро 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима 
одржавања. 
Деонични путар 

х 928.00 
  

4 
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ 
КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА   

    

4.1.1. ро 

Ручно чишћење путних јаркова у слоју до д=10 цм  са планирањем 
дна јарка. 
Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка и 
одстрањивање сувишног материјала одбацива- њем на страну 
или утоваром у колица и одвозом до  20 м. 
 - Са одбацивањем материјала на страну. 

м1 178.00 

  

4.1.2. ро 

Ручно чишћење путних јаркова у слоју до д=10 цм  са планирањем 
дна јарка. 
Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка и 
одстрањивање сувишног материјала одбацива- њем на страну 
или утоваром у колица и одвозом до  20 м. 
 - Са одвозом материјала на 20 м. 

м1 261.00 

  



4.2.1. ро 

Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју до  д=10 цм. 
Цена обухвата: чишћење риголе или берме са уклањањем 
материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и 
одвозом до 20 м. 
 - Са одбацивањем материјала на страну. 

м1 142.00 

  

4.2.2. ро 

Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју до  д=10 цм. 
Цена обухвата: чишћење риголе или берме са уклањањем 
материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и 
одвозом до 20 м. 
 - Са одвозом материјала на 20 м. 

м1 226.00 

  

4.3.1. ро 
Машинско чишћење берми од наноса у слоју до  д=10 цм 
 - Са одбацивањем материјала на страну. м1 28.00 

  

4.3.2. ро 
Машинско чишћење берми од наноса у слоју до  д=10 цм. 
 - Са превозом  на 1 км. м1 68.00 

  

4.3.3. ро 
Машинско чишћење берми од наноса у слоју до  д=10 цм. 
 - Са превозом  на 2 км. м1 72.00 

  

4.3.4. ро 
Машинско чишћење берми од наноса у слоју до  д=10 цм. 
 - Са превозом  на 3 км. м1 76.00 

  

4.3.5. ро 

Машинско чишћење берми од наноса у слоју до  д=10 цм са 
пребацивањем материјала на страну или утоваром и превозом на 
депонију. 
 - Са превозом  на 5 км. 

м1 82.00 

  

4.4.1. ро 
Ручни ископ одводних јаркова и корекција. 
 - Са пребацивањем до 3 м м3 3,225.00 

  

4.4.2. ро 
Ручни ископ одводних јаркова и корекција. 
 - Са одвозом земље на 10 м м3 3,758.00 

  

4.4.3. ро 
Ручни ископ одводних јаркова и корекција. 
 - Са одвозом земље на 20 м м3 4,006.00 

  

4.5.1. ро 

Машински ископ одводних јаркова и корекција. 
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %,  
 - Са одбацивањем земље на банкину 

м3 711.00 

  

4.5.2. ро 

Машински ископ одводних јаркова и корекција. 
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %,  
 - Са превозом  земље до 1 км 

м3 900.00 

  

4.5.3. ро 

Машински ископ одводних јаркова и корекција. 
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %,  
 - Са превозом  земље до 2 км 

м3 949.00 

  

4.5.4. ро 

Машински ископ одводних јаркова и корекција. 
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %,  
 - Са превозом  земље до 3 км 

м3 994.00 

  

4.5.5. ро 

Машински ископ одводних јаркова и корекција. 
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %,  
 - Са превозом  земље до 5 км 

м3 1,070.00 

  

4.6. ро 
Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих про- пуста. Цена 
обухвата: одстрањивање свих наноса и отпа- дака из пропуста са 
утоваром у колица и одвозом  до 20 м. 

м3 5,170.00 
  

4.7.1. ро 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста. 
Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно  30 %  
 - Са одбацивањем на страну 

м3 1,513.00 
  

4.7.2. ро 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста.Цена обухвата: 
ископ ровокопачем 70 % и ручно  30 %  - Са превозом  на 1 км. м3 1,679.00 

  

4.7.3. ро 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста. 
Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно  30 %  
 - Са превозом  на 2 км. 

м3 1,719.00 
  

4.7.4. ро 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста. 
Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно  30 %  
 - Са превозом  на 3 км. 

м3 1,755.00 
  



4.7.5. ро 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста. 
Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно  30 %  
 - Са превозом  на 5 км. 

м3 1,816.00 
  

4.8. ро 

Поправка оштећених бетонских ригола пресвлачењем 
ситнозрним асфалт бетоном за д=1 цм. 
Цена обухвата: припрему површине обијањем распаднутог 
бетона, чишћење и прскање подлоге  емулзијом , набавку 
асфалта, ручно разастирање  асфалта и ваљање виброваљком. 
Превоз агрегата од изворишта до асфалтне базе, као и превоз 
асфалтне масе од асфалтне базе до места уграђивања посебно 
се обрачунава. 

м2 306.00 

  

4.9. ро 

Израда ригола од асфалт бетона д=5 цм , на подлози  од шљунка 
д=15 цм. 
Цена обухвата: набавку шљунка са превозом на  30 км, набавку 
асфалта, ручно разастирање шљунка и асфалта са прскањем 
подлоге емулзијом и ваља- ње виброваљком. Превоз агрегата од 
изворишта до асфалтне базе, превоз асфалтне масе од 
асфалтне ба- зе до места уграђивања, као и израда риголског  
ивичњака 15/30 цм посебно се обрачунавају. 

м1 1,736.00 

  

4.10. ро 

Израда риголског ивичњака 15/30 цм од бетона  МБ-20 на лицу 
места. 
Цена обухвата: справљање бетона, превоз бетона 
аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у 
двостраној оплати. 

м1 1,660.00 

  

4.11. ро 

Израда бетонске риголе са рушењем старе риголе. 
Цена обухвата: рушење старе риголе, справљење  бетона МБ-20, 
превоз бетона аутомешалицом на  30 км и уграђивање 
первибратором у оплати за риголе. 

м1 3,607.00 

  

4.12. ро 

Израда нове бетонске риголе б=75 цм. 
Цена обухвата: справљање бетона МБ-20, превоз  бетона 
аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у оплати 
за риголе. 

м1 2,768.00 

  

4.13. ро 

Израда ивичних трака 25/20 цм од бетона МБ-20 на лицу места. 
Цена обухвата: справљање бетона МБ-20, превоз  бетона 
аутомешалицом на 30 км и уграђивање пер- вибратором у 
двостраној оплати . 

м1 1,470.00 

  

4.15.1. 
ро 

Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу  од бетона МБ-
15 са фуговањем цементним малтером 1: 2. 
Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у 
подлогу и полагање ивичњака са фуговањем.Набавка и превоз 
ивичнајка нису обухваћени ценом. 
 - Ивичњак 12/18 цм  

м1 980.00 

  

4.15.2. 
ро 

Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу  од бетона МБ-
15 са фуговањем цементним малтером 1: 2. 
Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у 
подлогу и полагање ивичњака са фуговањем.Набавка и превоз 
ивичнајка нису обухваћени ценом. 
 - Ивичњак 18/24 цм  

м1 1,488.00 

  

4.15.3. 
ро 

Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу  од бетона МБ-
15 са фуговањем цементним малтером 1: 2. 
Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у 
подлогу и полагање ивичњака са фуговањем.Набавка и превоз 
ивичнајка нису обухваћени ценом. 
 - Ивичњак 20/24 цм  

м1 1,514.00 

  

4.15.4. 
ро 

Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу  од бетона МБ-
15 са фуговањем цементним малтером 1: 2. 
Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у 
подлогу и полагање ивичњака са фуговањем.Набавка и превоз 
ивичнајка нису обухваћени ценом. 
 - Ивичњак 24/24 цм  

м1 1,643.00 

  

4.15. ро 

Облагање одводних јаркова монтажним бетонским каналетама на 
слоју песка д=10 цм са фуговањем цементним малтером 1:2. 
Цена обухвата: набавку песка и цементног малтера 1:2 са 
превозом на 30 км и полагање каналета  на подлогу од песка са 
фуговањем. Набавка и  превоз каналета нису обухваћени ценом. 

м1 1,169.00 

  



4.16. ро 

Облагање одводних јаркова бетоном МБ-20 на слоју шљунка д=15 
цм. 
Цена обухвата: набавку и превоз шљунка на 30 км справљање 
бетона МБ-20, превоз бетона аутомешалицом на 30 км, 
уграђивање шљунка у подлогу и бетона первибратором у оплату. 

м2 2,925.00 

  

4.17. ро 

Чишћење и испирање дренажних система. 
Цена обухвата: рад радника на чишћењу наноса у ревизионој 
шахти и то 0,80 м3 на 20 м дренаже и рад аутоцистерне за воду 
запремине 8 м3 на превозу воде и испирању дренаже. 

м1 497.00 

  

4.18. ро 

Замена замуљених филтерских слојева у дренажама. 
Цена обухвата: машински ископ 80 %и ручни ископ  20 % старих 
филтерских слојева са утоваром у камион или одбацивањем на 
страну, набавку гранулисаног шљунка или туцаника са превозом 
на 30 км и израду  дренажне испуне. 

м3 5,874.00 

  

5 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА 

  
    

5.1. ро 

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на 
коловизу ширине до 15 мм и дубине до 5 цм  хладном битуменском 
масом. 
Цена обухвата: набавку битуменске масе и песка за посипање, 
превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина 
компримованим ваздухом , заливање битуменском масом, 
посипање  сувим песком и регулисање саобраћаја. 

м1 273.00 

  

5.2. ро 

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на 
коловизу ширине од 3 мм до 15 мм и дубине  преко 5 цм врућом 
битуменском масом "Фугизол" уз претходно попуњавање 
дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата: 
набавку битуменске масе , дробљеног агрегата, песка за 
посипање и плина за за- гревање битуменске масе, превоз 
материјала,  компресора и радника, издувавање пукотина 
компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним  агрегатом, 
заливање битуменском масом , поси- пање сувим песком и 
регулисање саобраћаја. 

м1 297.00 

  

5.3. ро 

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина  на 
коловизу ширине преко 15 мм и дубине преко 5 цм врућом 
битуменском масом "Фугизол" уз претходно попуњавање 
дробљеним кречњачким агрега- том 0-4 мм. 
Цена обухвата: набавку битуменске масе, дроб- љеног агрегата, 
песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз 
материјала,  компресора и радника, издувавање пукотина 
компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним  агрегатом, 
заливање битуменском масом , посипање сувим песком и 
регулисање саобраћаја. 

м1 366.00 

  

5.4. ро 

Машинско заливање праволинијских и тестерастих пукотина на 
коловизу ширине преко 15 мм и дубине преко  5 цм врућом 
битуменском масом "Фугизол" уз  претходно попуњавање 
дробљеним кречњачким агрегатом  0-4 мм. Цена обухвата: 
набавку битуменске масе, дробљеног агрегата,песка за посипање 
и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала,  
компресора и радника, машине за фуговање,издување пукотина 
компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, 
заливање пукотина ма- шином за фуговање, посипање сувим 
песком и  регулисање саобраћаја. 

м1 315.00 

  

5.5. ро 

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на 
коловизу мостова ширине до 15 мм полимер битуменском масом. 
Цена обухвата: набавку ПБ масе, песка за посипање и плина за 
загревање ПБ масе, превоз матери- јала компресора и 
радника,обострано опсецање ивица пукотина секачем на 
пикамеру, издувавање  пукотина компримованим ваздухом, 
загревање  ПБ масе, заливање пукотина ПБ масом , посипа- ње 
сувим песком и регулисање саобраћаја. 

м1 331.00 

  



5.6.1. ро 

Поправка "ИЗОТОН МАСТИКС" хидроизолације на мостовима .  
- Уклањање оштећеног асфалтног застора са колово за д=6 цм 
Уклањање асфалта поред ивичњака и сливника изврши ти помоћу 
пикамера, а на другим површинама , у  зависности величине 
оштећења , пикамерима или уто варивачем са равним ножем. Није 
дозвољено го милање шута на мосту.  Цена обухвата: рад 
компресора и радника на иско пу оштећеног асфалта и превоз 
шута колицима на 50 м изван моста. 

м2 361.00 

  

5.6.2. ро 

Поправка "ИЗОТОН МАСТИКС" хидроизолације на мостовима 
 - Скидање старе хидроизолације на бетонској колово- зној плочи 
моста. Са површина на којима је остала  хидроизолација после 
скидања асфалта, извршити потпу- но уклањање исте оштрим 
челичним струшкама. Повр- шину добро издувати компресором, а 
шут уклонити са моста.  Цена обухвата: рад радника на скидању 
хидроизо- лације и рад компресора на издувавању. 

м2 312.00 

  

5.6.3. ро 

Поправка "ИЗОТОН МАСТИКС" хидроизолације на мостовима  
 - Скидање старе изолације на челичној коловозној плочи моста. 
Са површина на којима је остала хидроизолација после скидања 
асфалта, извршити потпуно уклањање исте оштрим челичним 
струшкама.За размекшавање и лакше скидање остатка 
хидроизолавије, може се користити разређивач, нафта или wајт 
шпирит.По  уклањању хидроизолације извршити чишћење 
челичним четкама и одмашћивање сувим крпама. Цена обухвата: 
рад радника на скидању хидроизолације, чишћењу и одмашћивању 
и утрошак разређивача. 

м2 391.00 

  

5.6.4. ро 

Поправка хидроизолације на бетонској коловозној плочи површине 
до 2 м2. Технологија извођења: наношење четкама основног 
премаза по хладном поступку у количини 250-300 гр/м2. Материјал 
за основни премаз је битулит "А" (производи "Гр- меч") или 
одговарајући материјал других произвођача који одговара 
стандарду ЈУС.У.М3.240.Радови се изводе по сувом времену са 
температуром изнад 10 Ц и на потпуно сувој коловозној плочи. 
Сушење основног премаза, у зависности од температуре ваздуха 
траје и до 10 часова. Преко осушеног основног премаза наноси се 
хидроизолација од полимер битуменске масе (ЈУС.У. М3.244). ПБМ 
се загрева индиректно преко уља у казанима са дуплим дном и 
мешалицом до маx. температуре 180 до 190 Ц. Загрејана маса се 
излива на површину и распоређује у дебљини око 4 мм, односно 5 
кг/м2. Када се изолациона маса охлади  на око 100 Ц, посипа се 
камена ситнеж крупноће  2-4 мм без прашинастих честица у 
количини 5-8кг/м2 која се ваља и утискује у изолациону масу 
ручним  ваљком. Тако обрађена површина се оставља да се  хлади 
и очврсне у току 24 часа, заштићена од сваког  саобраћаја. После 
тога се може приступити изради асфалтног застора.Цена 
обухвата: набавку материјала, превоз материјала и радника и рад 
радника на изради хидроизолације. 

м2 2,705.00 

  

5.6.5. ро 

Поправка хидроизолације на бетонској коловозној плочи површине 
преко 2 м2. Технологија извођења: основни премаз по хладном 
поступку наноси се четкама у количини 250 до 300 
гр./м2.Материјал за  основни премаз је битулит "А" (производи 
"Грмеч ") или одговарајући материјал других произвођача који 
одговара стандарду ЈУС.У.М3.240.Радови се  изводе по сувом 
времену са температуром изнад 10 Ц и на потпуно сувој 
коловозној плочи. Сушење основног премаза, у зависности од 
температуре ваздуха траје и до 10 часова. Преко осушеног 
основног премаза полаже се ста- клена тканина-воал,а затим се 
наноси хидроизолација од полимер битуменске масе 
(ЈУС.У.М3.244) у  количини и на начин описан код поправке 
хидроизолације на бетонској коловозној плочи површи. до 2 м2. 
Цена обухвата: набавку материјала, превоз материјала и радника 
и рад раднока на изради хидроизолације. 

м2 2,989.00 

  



5.6.6. ро 

Поправка хидроизолације на челичној коловозној плочи.Технологија 
извођења:основни премаз по  хладном поступку наноси сечеткама 
у количини од 200 до 250 гр./м2.Материјал за основни премаз је  
битулит "К" (производи "Грмеч") или одговарајући материјал 
других произвођача који одговара  стандарду ЈУС.У.М3.340.Радови 
се изводе по сувом времену са температуром изнад 10 Ц и на  
потпуно сувој коловозној плочи. Сушење основног премаза, у 
зависности од температуре ваздуха траје и до 10 часова. Преко 
осушеног основног премаза наноси се хидроизолација од полимер 
битуменске масе (ЈУС.У. М3.244) у количини и на начин описан код 
поправке хидроизолације на бетонској коловозној плочи површине 
до 2 м2. Цена обухвата: набавку материјала, превоз материјала и 
радника и рад радника на изради хидроизолације. 

м2 2,695.00 

  

5.7. ро 

Поправка мрежастих пукотина на коловозу једноструком 
површинском обрадом.  
Цена обухвата: набавку битуменске емулзије и  камене ситнежи 
крупноће зрна до 6 мм, превоз  емулзије и камене ситнежи на 
трасу, чишћење површине, прскање површине емулзијом, ручно 
разастирање камене ситнежи и ваљање виброваљком. Превоз 
камене ситнежи од произвођача до пункта посе- бно се 
обрачунава. 

м2 293.00 

  

5.8. ро 

Поправка "ознојене" површине коловоза врућим  песком или згуром. 
Цена обухвата: набавку песка или згуре, загревање на асфалтној 
бази, превоз песка на трасу, ручно разастирање и ваљање 
виброваљком. Превоз материјала од произвођача до асфалтне 
базе посебно се  обрачунава. 

м2 59.00 

  

5.9. ро 
Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и 
пнеумарским пиштољем са пребавцивањем раскопаног 
материјала на банкину и издува- вањем рупе компресором.  

м1 250.00 
  

5.10. ро 
Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са 
пребавцивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем 
рупе метлом.  

м1 166.00 
  

5.11. ро 

Рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским 
пиштољем, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину, 
издувавањем рупе  компресором и чишћењем метлом. За дебљине 
веће од 8 цм или мањеод 6 цм обрачунава се по обрасцу: цена 
позиције /7 цм x одговарајућа дебљина. 

м2 515.00 

  

5.12. ро 

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8  цм крампом, 
са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем 
рупе метлом. За дебљине веће од 8 цм или мање од 6 цм 
обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм x одговарајућа  
дебљина. 

м2 793.00 

  

5.13.1. 
ро 

Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење ударних 
рупа и скидање издигнутог гребена колотрага глодалицом за 
асфалт "Wиртген"-1000.Обрачун је за д=1 цм/м2. 
Цена обухвата: превоз глодалице на просечну даљину од 40 км, 
рад глодалице, аутоцистерне за воду, компресора на опсецању 
ивица и издувавању рупа, превоз скинутог материјала до 10 км , 
радника на  испомоћи око глодања и на обезбеђењу саобраћаја. 
На скидању грабена колотрага  

м2 29.00 

  

5.13.2. 
ро 

Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење ударних 
рупа и скидање издигнутог гребена колотрага глодалицом за 
асфалт "Wиртген"-1000.Обрачун је за д=1 цм/м2. 
Цена обухвата: превоз глодалице на просечну даљину од 40 км, 
рад глодалице, аутоцистерне за воду, компресора на опсецању 
ивица и издувавању рупа, превоз скинутог материјала до 10 км , 
радника на  испомоћи око глодања и на обезбеђењу саобраћаја. 
На скидању асфалта као припрему за крпљење ударних рупа 
где се одмах уграђује асфалт д=1 цм 

м2 52.00 

  



5.14.1. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Асфалт бетоном од еруптивног агрегата - АБс 

т 12,927.00 

  

5.14.2. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Асфалт бетоном од кречњачког агрегата - АБ 

т 12,296.00 

  

5.14.3. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Биндером од еруптивног агрегата 

т 12,259.00 

  

5.14.4. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине.Цена обухвата: 
производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне масе , 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата од произвођача 
до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 2,5 т/х . - Биндером од еруптивног и 
кречњачког агрегата 

т 12,070.00 

  



5.14.5. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Биндером од кречњачког агрегата 

т 11,787.00 

  

5.14.6. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Битуминизираним носећим слојем од кречњачког агрегата - 
БНС 

т 11,755.00 

  

5.14.7. 
ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном 
масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање  асфалтне масе извршити у 
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно 
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица 
битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  кг/м2. Ударну  рупу 
попунити асфалтном масом, дати потребно  надвишење и 
ваљати до потребне збијености тако да  површина окрпљеног 
дела буде у равни постојеће коловозне површине. 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз  асфалтне 
масе , механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања и уграђивање асфалтне  масе.Транспорт агрегата 
од произвођача до асфал- тне базе посебно се обрачунава. Учинак 
гарнитуре на уграђивању асфалта је 2,5 т/х . 
 - Битуминизираним носећим слојем од природног шљунка уз 
додатак кречњачког агрегата. 

т 11,640.00 

  

5.15.1. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Асфалт бетоном од еруптивног агрегата - АБс 

т 10,006.00 

  

5.15.2. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 

т 9,375.00 

  



уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Асфалт бетоном од кречњачког агрегата - АБ 

5.15.3. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Биндером од еруптивног агрегата 

т 9,338.00 

  

5.15.4. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. - Биндером од еруптивног 
и кречњачког агрегата 

т 9,150.00 

  

5.15.5. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Биндером од кречњачког агрегата 

т 8,866.00 

  

5.15.6. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Битуминизираним носећим слојем од кречњачког агрегата - 
БНС 

т 8,835.00 

  



5.15.7. 
ро 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења 
на коловозу готовом асфалтном масом  дебљине д=5-10 цм. 
Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ 
припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања 
извршити додатно чишћење , прскање емулзијом и премазивање 
опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од  0,2 - 0,5  
кг/м2. Цена обухвата: производњу асфалтне масе,  превоз 
механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и 
уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове 
асфалтне масе   посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању асфалта је 100 т на дан. 
 - Битуминизираним носећим слојем од природног шљунка уз 
додатак кречњачког агрегата. 

т 8,720.00 

  

5.16. ро 

Крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом без опсецања 
ивица рупа са ваљањем. 
Цена обухвата: превоз асфалтне масе, механизације и радника од 
депоније до места уграђивања , уграђивање асфалтне масе у 
претходно очишћену и емулзијом препрскану ударну рупу и 
ваљање виброваљком. Набавку хладне асфалтне масе са  
транспортом од произвођача до депоније посебно  обрачунати. 

т 5,262.00 

  

5.17. ро 

Оправка асфалтних застора тврдо ливеним асфалтом. 
Цена обухвата: производњу и уграђивање тврдо  ливеног 
асфалта са превозом механизације и радника  до места 
уграђивања. Превоз битумена по тарифи  превозника просечно на 
200 км, филера на 100 км и камене ситнежи за посипање на 100 км 
. Превоз  еруптивног агрегата од произвођача до места угра- 
ђивања обрачунати по ценовнику за масовни транс- порт и то 
0,728 т по тони асфалтне масе . 

т 23,600.00 

  

5.18.1. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - Асфалт 
бетоном од еруптивног агрегата - АБс (дужине 250 м  у целој 
ширини коловоза или 500 м у  1/2 коловоза). Цена обухвата: 
производњу асфалтне масе, превоз механизације и радника од 
асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и 
ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши 
ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт 
агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт 
асфалтне масе од базе до  места уграђивања посебно се 
наплаћује. 
 - Асфалт бетоном од еруптивног агрегата - АБс 

т 8,663.00 

  

5.18.2. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - Асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата  - АБ(дужине 250 м  у целој 
ширини коловоза или 500 м у  1/2 коловоза). Цена обухвата: 
производњу асфалтне масе, превоз механизације и радника од 
асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и 
ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши 
ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт 
агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт 
асфалтне масе од базе до  места уграђивања посебно се 
наплаћује. 
 - Асфалт бетоном од кречњачког агрегата  - АБ 

т 8,032.00 

  

5.18.3. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - Биндером од 
еруптивног и кречњачког агрегата (дужине 250 м  у целој ширини 
коловоза или 500 м у  1/2 коловоза). Цена обухвата: производњу 
асфалтне масе, превоз механизације и радника од асфалтне базе 
до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање 
гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно 
крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт 
агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт 
асфалтне масе од базе до  места уграђивања посебно се 
наплаћује. 
 - Биндером од еруптивног и кречњачког агрегата 

т 7,996.00 

  



5.18.4. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - Биндером од 
кречњачког агрегата (дужине 250 м  у целој ширини коловоза или 
500 м у  1/2 коловоза). Цена обухвата: производњу асфалтне масе, 
превоз механизације и радника од асфалтне базе до места 
уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром 
ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење 
коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт агрегата од 
произвођача до асфалтне базе, као и транспорт асфалтне масе 
од базе до  места уграђивања посебно се наплаћује. - Биндером 
од кречњачког агрегата 

т 7,807.00 

  

5.18.5. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - 
Битуминизираним носећим слојем од природног шљунка са 
додатком кречњачког агрегата (дужине 250 м  у целој ширини 
коловоза или 500 м у  1/2 коловоза). Цена обухвата: производњу 
асфалтне масе, превоз механизације и радника од асфалтне базе 
до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање 
гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно 
крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт 
агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт 
асфалтне масе од базе до  места уграђивања посебно се 
наплаћује. 
 - Битуминизираним носећим слојем од природног шљунка са 
додатком кречњачког агрегата 

т 7,524.00 

  

5.18.6. 
ро 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером - 
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког агрегата - БНС 
(дужине 250 м  у целој ширини коловоза или 500 м у  1/2 коловоза). 
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз механизације 
и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање 
финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења 
обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно 
наплаћује. Транспорт агрегата од произвођача до асфалтне базе, 
као и транспорт асфалтне масе од базе до  места уграђивања 
посебно се наплаћује. 
 - Битуминизираним носећим слојем од кречњачког агрегата - 
БНС 

т 7,492.00 

  

5.19.1. 
ро 

Рушење асфалтног коловоза д=5 цм . 
Цена обухвата:браздање асфалта грејдером са ријачем ,  
прикупљање материјала грејдером, утовар материјала 
утоваривачем и превоз камионом на депонију на 2 км. 
 - Површине по оштећењу преко 50 м2 

м2 154.00 

  

5.19.2. 
ро 

Рушење асфалтног коловоза д=5 цм . 
Цена обухвата:браздање асфалта грејдером са ријачем ,  
прикупљање материјала грејдером, утовар материјала 
утоваривачем и превоз камионом на депонију на 2 км. 
 - Површине по оштећењу до 50 м2 

м2 212.00 

  

5.20.1. 
ро 

Рушење подлоге коловоза д=25 цм . Цена обухвата:браздање 
подлоге грејдером са ријачем, утовар материјала утоваривачем и 
превоз материјала камионом на депонију на 2 км. 
 - Површине по оштећењу преко 50 м2 

м2 189.00 

  

5.20.2. 
ро 

Рушење подлоге коловоза д=25 цм . Цена обухвата:браздање 
подлоге грејдером са ријачем, утовар материјала утоваривачем и 
превоз материјала камионом на депонију на 2 км. 
 - Површине по оштећењу до 50 м2 

м2 217.00 

  

5.21. ро 
Израда постељице. 
Цена обухвата:планирање постељице грејдером уз ручну 
поправку и ваљање  виброваљком. 

м2 88.00 
  

5.22. ро 

Израда тампона од шљунка природне мешавине. 
Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом на 30 км, 
разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање виброваљком 
уз поливање водом. 

м3 1,988.00 

  

5.23. ро 

Израда тампона од камене дробине 0-60 мм. 
Цена обухвата: набавку камене дробине са транспортом на 30 км, 
разастирање грејдером уз ручну  поправку и ваљање виброваљком 
уз поливање водом. 

м3 2,253.00 

  



5.24. ро 

Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће. 
Цена обухвата: рад радника на чишћењу блата, просечне дебљине 
2 цм, са утоваром у колица и одвозом на 20 м. 

м2 59.00 
  

6 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА 

  
    

6.1. ро 

Одржавање спојница код бетонских коловоза. 
Цена обухвата: набавку и транспорт масе за заливање спојница 
по врућем поступку, набавку плина  за загревање масе, рад 
компресора и радника на  издувавању спојница и рад радника на 
загревању  масе, заливању спојница и регулисању саобраћаја. 

м1 279.00 

  

7 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ 
КОЛОВОЗА   

    

7.1.1. ро 

Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком. 
Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом на 30 км, 
исецање ивица рупе, раскопавање  застора, чишћење и 
попуњавање рупе и ваљање виброваљком. 
 - Са ваљањем  

м3 3,882.00 

  

7.1.2. ро 

Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком. 
Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом на 30 км, 
исецање ивица рупе, раскопавање  застора, чишћење и 
попуњавање рупе и ваљање виброваљком. 
 - Без ваљања 

м3 3,828.00 

  

7.2.1. ро 

Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30 мм. 
Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 мм са превозом на 30 
км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и 
попуњавање рупе и ваљање  виброваљком. 
 - Са ваљањем  

м3 4,148.00 

  

7.2.2. ро 

Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30 мм. 
Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 мм са превозом на 30 
км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и 
попуњавање рупе и ваљање  виброваљком. 
 - Без ваљања 

м3 4,093.00 

  

7.3.1. ро 

Ручно крпљење ударних рупа брдском дробином из сипара или 
шљунком са спрудишта.Цена обухвата: машинско прикупљање 
материјала и утовар у камион, превоз на 30 км, исецање ивица  
рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и 
ваљање виброваљком. - Са ваљањем  

м3 3,341.00 

  

7.3.2. ро 

Ручно крпљење ударних рупа брдском дробином из сипара или 
шљунком са спрудишта. 
Цена обухвата: машинско прикупљање материјала и утовар у 
камион, превоз на 30 км, исецање ивица  рупе, раскопавање 
застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање виброваљком. 
 - Без ваљања 

м3 3,287.00 

  

7.4. ро 

Равнање попречног профила макадамског или туцаничког 
застора ради обезбеђења одводњавања. 
Цена обухвата: гурање и равнање материјала грејдером и 
сабијање ваљком уз потребно квашење. Набори и рупе попуњавају 
се ручно и посебно наплаћују. 

м2 74.00 

  

7.5. ро 

Профилисање попречног профила макадамског или туцаничког 
застора уз додавање новог материјала брдске дробине или 
шљунка са спрудишта. 
Цена обухвата: машинско прикупљање материјала и утовар у 
камион , риљање старог застора, разастирање и  планирање 
новог материјала грејдером и сабијање  ваљком уз потребно 
квашење. Превоз материјала од  изворишта до места уграђивања 
посебно обрачунати. 

м3 522.00 

  

7.6. ро 

Обнова туцаничког застора. 
Цена обухвата: набавку дробљеног каменог  агрегата 0-60 мм , 
риљање старог застора, разастирање и  планирање дробљеног 
каменог агрегата грејдером и сабијање ваљком уз потребно 
квашење. Превоз дробљеног агрегата од произвођача до места 
уграђивања  посебно обрачунати. 

м3 1,405.00 

  

8 
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА 
ПУТУ   

    



8.1. ро 

Намештање изваљеног колобрана, километарског и 
полукилометарског стуба и стуба саобраћајног знака. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, откоп 
земље око стуба, обрада постојеће сто пе, намештање стуба у 
нормалан положај, затрпа вање и набијање земље око стуба и 
распланирање  вишка земље. 

ком. 1,091.00 

  

8.2. ро 

Намештање изваљеног смероказа. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, откоп 
земље око смероказа,намештање  смероказа у нормалан положај, 
затрпавање и наби јање земље око смероказа и распланирање 
вишка земље. 

ком. 327.00 

  

8.3. ро 

Исправљање искривљеног колобрана и стуба саобраћајног знака. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места 
рада,постављање стуба у нормалан положај и учвр шћивање 
стуба набијањем земље око истог. 

ком. 546.00 

  

8.4. ро 

Исправљање искривљеног смероказа. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места 
рада,постављање смероказа у нормалан положај и учвршћивање 
смероказа набијањем земље око истог. 

ком. 164.00 

  

8.5. ро 

Причвршћивање олабављеног знака за стуб. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада и 
причвршћивање знака за стуб утезањем шелни. 

ком. 175.00 
  

8.6.1. ро 

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, 
демонтажу знака са утоваром у возило и исто варом на депонију. 
 - Знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника до 
90 цм. 

ком. 278.00 

  

8.6.2. ро 

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, 
демонтажу знака са утоваром у возило и исто варом на депонију. 
 - Знак димензија до 150x200 цм 

ком. 838.00 

  

8.6.3. ро 

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, 
демонтажу знака са утоваром у возило и исто варом на депонију. 
 - Знак димензија до 150x50 цм 

ком. 536.00 

  

8.6.4. ро 

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. 
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, 
демонтажу знака са утоваром у возило и исто варом на депонију. 
 - Знак димензија до 200x50 цм 

ком. 803.00 

  

8.7.1. ро 

Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском 
стопом од МБ-15 . 
Цена обухвата:превоз стуба или рама и радника од пункта до 
места рада,ископ рупе за стопу,поста вљање стуба или рама са 
израдом стопе од бетона  МБ-15, затрпавање остатка рупе са 
набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одба 
цивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од 
произвођача до пункта није обу хваћена ценом. 
 - Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и 
пречника до 90 цм. 

ком. 1,547.00 

  

8.7.2. ро 

Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском 
стопом од МБ-15 . 
Цена обухвата:превоз стуба или рама и радника од пункта до 
места рада,ископ рупе за стопу,поста вљање стуба или рама са 
израдом стопе од бетона  МБ-15, затрпавање остатка рупе са 
набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одба 
цивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од 
произвођача до пункта није обу хваћена ценом. 
 - Рам за знак димензија до 150x200 цм 

ком. 4,882.00 

  



8.7.3. ро 

Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском 
стопом од МБ-15 .Цена обухвата:превоз стуба или рама и радника 
од пункта до места рада,ископ рупе за стопу,поста вљање стуба 
или рама са израдом стопе од бетона  МБ-15, затрпавање 
остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на 
банкини или одба цивање низ косину насипа. Набавка стуба или 
рама са превозом од произвођача до пункта није обу хваћена 
ценом. - Рам за знак димензија до 150x50 цм 

ком. 3,104.00 

  

8.7.4. ро 

Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском 
стопом од МБ-15 . 
Цена обухвата:превоз стуба или рама и радника од пункта до 
места рада,ископ рупе за стопу,поста вљање стуба или рама са 
израдом стопе од бетона  МБ-15, затрпавање остатка рупе са 
набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одба 
цивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од 
произвођача до пункта није обу хваћена ценом. 
 - Рам за знак димензија до 200x50 цм на три стуба 

ком. 4,324.00 

  

8.8.1. ро 
Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом 
 - Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и 
пречника до 90 цм. 

ком. 409.00 
  

8.8.2. ро 
Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом 
 - Рам за знак димензија до 150x200 цм ком. 1,564.00 

  

8.8.3. ро 
Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом 
 - Рам за знак димензија до 150x50 цм ком. 831.00 

  

8.8.4. ро 
Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом 
 - Рам за знак димензија до 200x50 цм на три стуба ком. 1,120.00 

  

8.9.1. ро 

Монтирање саобраћајног знака. Знак  димензија до 120x120x120 
цм, 90x120 цм, и пречника до 90цм. 
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, 
постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и 
засецањем матица да се  не би лако одвртале. Набавка знака са 
превозом  од произвођача до пункта није обухваћена ценом.  
 - Знак  димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм, и пречника до 
90цм. 

ком. 392.00 

  

8.9.2. ро 

Монтирање саобраћајног знака. Знак димензија до 150x200 цм 
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, 
постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и 
засецањем матица да се  не би лако одвртале. Набавка знака са 
превозом  од произвођача до пункта није обухваћена ценом.  
 - Знак димензија до 150x200 цм 

ком. 1,179.00 

  

8.9.3. ро 

Монтирање саобраћајног знака. Знак димензија до 150x50 цм 
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, 
постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и 
засецањем матица да се  не би лако одвртале. Набавка знака са 
превозом  од произвођача до пункта није обухваћена ценом.  
 - Знак димензија до 150x50 цм 

ком. 763.00 

  

8.9.4. ро 

Монтирање саобраћајног знака. Знак димензија до 200x50 цм  
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, 
постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и 
засецањем матица да се  не би лако одвртале. Набавка знака са 
превозом  од произвођача до пункта није обухваћена ценом.  
 - Знак димензија до 200x50 цм  

ком. 1,142.00 

  

8.10. ро 

Постављање пластичног или металног смероказа на  
банкину.  
Цена обухвата: превоз смероказа и радника од  пункта до 
места рада, ручни ископ рупе, поставља ње смероказа , 
затрпавање рупе и набијање зе мље око смероказа са 
планирањем вишка земље  на банкини. Набавка смероказа са 
превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

ком. 335.00 

  

8.11. ро 

Постављање лименог колометарског или полукило 
метарског стуба са двостраном ознаком. 
Цена обухвата: превоз бетонске цеви пречника  150 мм за 
стопу, лименог стуба и радника од пун кта до места рада, 
побијање бетонске цеви и наме штање стуба у одговарајући 
положај. Набавка ма теријала са превозом од произвођача до 

ком. 649.00 

  



пункта ни је обухваћена ценом. 

8.12. ро 

Постављање граничне белеге. 
Цена обухвата: превоз белеге и радника од пункта до места 
рада, ископ рупе, постављање белеге у одговарајући положај, 
затрпавање рупе и набијање  земље око белеге.Набавка 
белеге са превозом  од произвођача до пункта није 
обухваћена ценом. 

ком. 651.00 

  

8.13. ро 
Постављање саобраћајног огледала на непрегле дним 
кривинама. Плаћа се по понуди произвођача. ком. 0.00 

  

8.15. ро 

Замена смероказне призме на сигурносној огра ди за возила. 
Цена обухвата: превоз призме и радника од пункта до места 
рада, одвијање старог завртња, поставља ње призме и 
притезањеновог завртња . Набавка  призме са превозом од 
произвођача  до  пункта  није обухваћена ценом. 

ком. 82.00 

  

8.15. ро 

Постављање смерозне призме у тунелу. 
Цена обухвата: превоз призми и радника од пункта до места 
рада, бушење рупа на предвиђеном од стојању и висини у 
опорцу тунела и утискивање носача призме у избушене рупе. 
Набавка призме са прево зом од произвођача до пункта није 
обухваћена  ценом. 

ком. 351.00 

  

8.16. ро 

Обнављање средишних и ивичних линија на старом  коловозу 
где се назиру постојеће линије.Цена обухвата: превоз боје, 
разређивача и перли, машине за обележавање и радника од 
пункта до  места обележавања, припрему боје и обележавање 
линије. Дебљина слоја нанесене боје, па према то ме и 
количина материјала у зависности од ширине лини је, 
признаје се према упутству за рад произвођача  боје, а 
набавна цена материјала по јединици мере признаје се по 
рачуну који је испоставио произвођач  за испоручену робу. 

м1 9.00 

  

8.17. ро 

Обележавање средишних и ивичних линија на новом  коловозу 
и старом коловозу где су потпуно избрисане  постојеће 
линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре 
обележавања. Цена обухвата: превоз боје, разређивача и 
перли, машине за обележавање и радника од пункта до  места 
обележавања, припрему боје, премеравање, тач кање и 
обележавање линије. Дебљина слоја нанесене боје,  па према 
томе и количина материјала у зависности од ширине  линије, 
признаје се према упутству за рад произвођача  боје, а 
набавна цена материјала по јединици мере признаје се по 
рачуну који је испоставио произвођач  за испоручену робу. 

м1 11.00 

  

8.18. ро 

Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу. 
Цена обухвата: превоз боје, разређивача , перли, шаблона и 
радника од пункта до места обележавања, припрему боје и 
обележавање линија и ознака уз употре-  бу мобилног 
компресора .Дебљина слоја нанешене боје, па према томе и 
количина материјала , признаје се према упутству за рад 
произвођача боје,а набавна цена мате- ријала по јед.мере 
признаје се по рачуну који је испоставио  произвођач за 
испоручену робу. 

м2 408.00 

  

8.19. ро 

Демонтажа оштећене сигурносне ограде за возила. 
Цена обухвата: демонтажу плашта и одстојника, са  
аутогеним резањем завртњева, утрошком оксигена и  
дисугаса, вађење стубова, утовар у возило и превоз на 
депонију. 

м1 425.00 

  



8.20. ро 

Оправка сигурносне ограде за возила са заменом  плашта. 
Цена обухвата: превоз новог плашта од пункта до места 
рада, демонтажу оштећеног плашта са аутогеним  резањем 
завртњева, утрошком оксигена и дисугаса, утоваром у 
возило и превозом на депонију, постављање  и 
причвршћивање стубова у првобитан положај и мон- тажу 
новог плашта. Набавка плашта са превозом од  произвођача 
до пункта није обухваћена ценом. 

м1 461.00 

  

8.21. ро 

Ручно постављање стуба сигурносне ограде за возила. Цена 
обухвата: превоз стуба од пункта до места уграђивања и 
постављање стуба. Набавка стуба са  превозом од 
произвођача до пункта није обухваћена  ценом . 

ком. 1,216.00 

  

8.22. ро 

Ручно постављање одстојника сигурносне ограде  за возила. 
Цена обухвата: превоз одстојника од пункта до  места 
уграђивања и монтажу одстојника.Набавка одстојника са 
превозом од произвођача до пункта  није обухваћена ценом. 

ком. 187.00 

  

8.23. ро 

Ручно постављање капе на одстојник сигурносне  ограде за 
возила. 
Цена обухвата: превоз капе од пункта до места  уграђивања 
и монтажу капе. Набавка капе са  превозом од произвођача до 
пункта није обухваћена  ценом. 

ком. 272.00 

  

8.24. ро 

Ручна монтажа плашта сигурносне ограде за возила. 
Цена обухвата: превоз плашта од пункта до места  
уграђивања и монтажу плашта. Набавка плашта са   
превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

м1 181.00 

  

8.25. ро 

Ручна монтажа челичне траке на сигурносној огради за 
возила. 
Цена обухвата: превоз траке од пункта до места  
уграђивања и монтажу траке. Набавка траке са   превозом од 
произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

м1 51.00 

  

8.26. ро 

Ручно постављање комплетно нове сигурносне  ограде за 
возила са стубовима на 4 м на мањим  потезима. 
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од  пункта до 
места постављања, побијање стубова и  монтажу 
одстојника и плашта, укључујући све утова ре и 
истоваре.Набавка ограде са превозом од произ вођача до 
пункта није обухваћена ценом. 

м1 651.00 

  

8.27. ро 

Ручно постављање комплетно нове сигурносне  ограде за 
возила са стубовима на 2 м на мањим  потезима. 
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од  пункта до 
места постављања, побијање стубова и  монтажу 
одстојника и плашта, укључујући све утова- ре и 
истоваре.Набавка ограде са превозом од произ вођача до 
пункта није обухваћена ценом. 

м1 1,069.00 

  

8.28. ро 

Машинско постављање комплетно нове једностра не 
дистантне ограде ( ЈДО ) типа "РАЛ" са стубо вима на 2 м на 
већим потезима. 
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од  пункта до 
места постављања, побијање стубова   макаром, монтажу 
одстојника, капе,плашта и траке компресором за завртање 
завртњева, укључују ћи и све утоваре и истоваре.Набавка  
ограде са пре возом од произвођача до пункта није 
обухваћена  ценом. 

м1 536.00 

  

8.29. ро 

Машинско постављање комплетно нове једностра не 
дистантне ограде ( ЈДО ) типа "РАЛ" са стубо вима на 4 м на 
већим потезима. 
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од  пункта до 
места постављања, побијање стубова   макаром, монтажу 
одстојника, капе,плашта и траке компресором за завртање 
завртњева, укључују ћи и све утоваре и истоваре.Набавка  
ограде са пре возом од произвођача до пункта није 
обухваћена  ценом. 

м1 333.00 

  



8.30. ро 

Постављање металне ограде на пропусту. Цена обухвата: 
превоз ограде од пункта до места постављања, постављање 
ограде, бушење рупа у стубиће ограде, постављање и 
затезање завртњева, заваривање стубова и рукохвата, 
обрада и заштита  вара минијум бојом. Набавка ограде са 
прево зом од произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

м1 1,434.00 

  

8.31.1. 
ро 

Чишћење и прање колобрана, километарског стуба , саобраћајног 
знака и смероказа. 
Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно прање 
четком или прикључком за прање на специ јалном возилу. 
 - Ручно чишћење и прање  

ком. 101.00 

  

8.31.2. 
ро 

Чишћење и прање колобрана, километарског стуба , саобраћајног 
знака и смероказа. 
Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно прање 
четком или прикључком за прање на специ јалном возилу. 
 - Машинско чишћење и прање  

х 6,973.00 

  

8.32. ро 
Машинско чишћење и прање сигурносне ограде за возила. 
Цена обухвата: чишћење ограде од блата и прашине и прање 
прикључком за прање на специјалном возлу. 

х 6,973.00 
  

8.33. ро 

Машинско чишћење и прање чеоних и видних површи на на 
објектима. 
Цена обухвата: чишћење површина од блата и праши не и 
прање прикључком за прање на специјалном  возилу. 

х 6,973.00 

  

8.34. ро 

Кречење колобрана са фарбањем хоризонталне тра ке.  Цена 
обухвата: набавку креча и црне боје, справ љање кречног 
раствора , кречење два пута и извла- чење црне линије. 

ком. 199.00 
  

8.35. ро 

Фарбање километарског или полукилометарског сту ба 
масном бојом са исписивањем бројева. 
Цена обухвата: набавку уљане боје и разређивача и рад 
радника на фарбању и исписивању бројева. 

ком. 658.00 

  

8.36. ро 

Кречење граничних белега, бетонских и камених објеката, 
парапета и ограда на мостовима. 
Цена обухвата: набавку креча, справљање креч ног раствора 
и кречење два пута, уз претходно  чишћење површине од 
блата и прашине. 

м2 68.00 

  

8.37. ро 

Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне  ограде за 
возила и осталих гвоздених ограда мас ном бојом. 
Цена обухвата: набавку минијума, разређивача , уљање боје и 
шмиргл папира, чишћење површине од рђе и наношење 
основне боје и два пута уљане бо- је.Уколико се ради о већим 
површинама, које треба  очистити пескарењем и офарбати, 
посао се уступа  специјализованом предузећу , које је по 
позиву  инвеститора, дало најповољнију понуду. 

м2 1,390.00 

  

8.38. ро 

Фарбање чеоне површине објеката и тунела мас ном бојом. 
Цена обухвата: набавку уљане боје и разређивача, и два пута 
бојење , уз претходно чишћење површине, од блата и 
прашине. 

м2 551.00 

  

9 
ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ 

  
    

9.1.1. ро 

Производња цементног малтера. 
Цена обухвата: набавку џакираног цемента  ПЦ-35, песка и воде, 
превоз материјала на 30 км, утовар,истовар и пренос цемента до 
места справља- ња и ручно справљање на лицу места. 
 - Размере 1:1 

м3 20,238.00 

  

9.1.2. ро 

Производња цементног малтера. 
Цена обухвата: набавку џакираног цемента  ПЦ-35, песка и воде, 
превоз материјала на 30 км, утовар,истовар и пренос цемента до 
места справља- ња и ручно справљање на лицу места. 
 - Размере 1:2 

м3 15,345.00 

  



9.1.3. ро 

Производња цементног малтера. 
Цена обухвата: набавку џакираног цемента  ПЦ-35, песка и воде, 
превоз материјала на 30 км, утовар,истовар и пренос цемента до 
места справља- ња и ручно справљање на лицу места. 
 - Размере 1:3 

м3 12,954.00 

  

9.2.1. ро 

Производња бетона. 
Цема обухвата: набавку гранулисаног шљунка, џакираног 
цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, утовар и 
истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
 - Бетон МБ - 15 

м3 7,048.00 

  

9.2.2. ро 

Производња бетона. 
Цема обухвата: набавку гранулисаног шљунка, џакираног 
цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, утовар и 
истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
 - Бетон МБ - 20 

м3 7,709.00 

  

9.2.3. ро 

Производња бетона. 
Цема обухвата: набавку гранулисаног шљунка, џакираног 
цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, утовар и 
истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/х, 
утоваривача и  радника на справљању бетона. 
 - Бетон МБ - 30 

м3 8,367.00 

  

9.3.1. ро 

Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 м3 
бетона на м2 или м1 конструкције  са квашењем бетона и 
превозом бетона аутомешалицом на 30 км. 
 - Неармиране конструкције  

м3 9,040.00 

  

9.3.2. ро 

Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 м3 
бетона на м2 или м1 конструкције  са квашењем бетона и 
превозом бетона аутомешалицом на 30 км. 
 - Армиране конструкције 

м3 9,360.00 

  

9.4.1. ро 

Ручно уграђивање бетона конструкција средњих пресека од 0,12 
м3 до 0,30 м3 бетона на м2 или  м1 конструкције са квашењем 
бетона и превозом  бетона аутомешалицом на 30 км. - 
Неармиране конструкције  

м3 6,657.00 

  

9.4.2. ро 

Ручно уграђивање бетона конструкција средњих пресека од 0,12 
м3 до 0,30 м3 бетона на м2 или  м1 конструкције са квашењем 
бетона и превозом  бетона аутомешалицом на 30 км. 
 - Армиране конструкције 

м3 6,948.00 

  

9.5. ро 

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране 
конструкције пресека до 0,30 м3 бетона на м2 или м1 
конструкције са квашењем бетона  и превозом бетона 
аутомешалицом на 30 км. 

м3 6,451.00 

  

9.6. ро 

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране 
конструкције пресека преко  0,30 м3 бетона на м2 или м1 
конструкције са квашењем бетона  и превозом бетона 
аутомешалицом на 30 км. 

м3 5,455.00 

  

9.7. ро 

Израда двостране оплате од дасака 48 мм за бетонске 
потпорне зидове и објекте. 
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до  места рада, 
набавку дрвене грађе, ексера и кланфи и рад радника на 
изради, монтажи и демонт. оплате. 

м2 1,572.00 

  

9.8. ро 

Израда оплате за риголе од дасака 24 мм. 
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до  места рада, 
набавку дрвене грађе и ексера рад радни- ка на изради, 
монтажи и демонт. оплате. 

м1 377.00 

  

9.9.1.1. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Асфалт бетон од еруптивног агрегата 

т 8,199.00 

  



9.9.1.2. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Асфалт бетон од кречњачког агрегата 

т 7,570.00 

  

9.9.1.3. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од еруптивног агрегата 

т 7,532.00 

  

9.9.1.4. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од 60 % еруптивног  и 40 % кречњачког 
агрегата 

т 7,343.00 

  

9.9.1.5. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од кречњачког  агрегата 

т 7,060.00 

  

9.9.1.6. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр. 

т 7,028.00 

  

9.9.1.7. 
ро 

Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % 
кречњачког агрегата. 

т 6,913.00 

  

9.9.2.1. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Асфалт бетон од еруптивног агрегата 

т 7,548.00 

  

9.9.2.2. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза.Цена 
обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног шљунка 
и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника на 
просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне базе 
од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне масе. 
Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. - 
Асфалт бетон од кречњачког агрегата 

т 6,917.00 

  



9.9.2.3. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од еруптивног агрегата 

т 6,881.00 

  

9.9.2.4. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од 60 % еруптивног  и 40 % кречњачког 
агрегата 

т 6,692.00 

  

9.9.2.5. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Везни слој - биндер од кречњачког  агрегата 

т 6,409.00 

  

9.9.2.6. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр. 

т 6,377.00 

  

9.9.2.7. 
ро 

Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза. 
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног 
шљунка и филера, транспорт битумена  по тарифи превозника 
на просечну даљину од 200км, филера на 100 км и рад асфалтне 
базе од 80 т, утоваривача и радника на справљању асфалтне 
масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе 
посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт. 
 - Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % 
кречњачког агрегата. 

т 6,238.00 

  

9.10. ро 

Производња тврдо ливеног асфалта. 
Цена обухвата: набавку битумена БИТ 25, еруптивног 
каменог агрегата , филера и лож уља за загревање масе. 
Транспорт битуменапо тарифи превозника на просечну 
даљину од 200 км, филера на 100 км, рад кохерице и радника на 
справљању масе.Превоз еруптивног агрегата од произвођача 
до места уграђивања  обрачунати по ценовнику за масовни 
транспорт и то  0,728 т по тони асфалтне масе. 

т 15,105.00 

  

9.11. ро 

Ручна поправка асфалтног застора тврдо ливеним 
асфалтом без рушења и опсецања. 
Цена обухвата: превоз кохерице и радника до места 
уграђивања, набавку и транспорт на 100 км кречњачке камене 
ситнежи за посипање и рад радника на уграђивању ливеног 
асгалта. 

т 8,495.00 

  

9.12. ро 

Машинско пресвлачење асфалтом мањих деоница  коловоза 
дужине до 250 м по целој ширини или дужине  до 500 м на 
једној половини ширине коловоза. 
Цена обухвата: превоз радника и механизације од асфалтне 
базе до места уграђивања, набавку полу- стабилне емулзије, 
рад механизације и радника на  уграђивању асфалта. Превоз 
асфалта посебно се  обрачунава. Учинак гарнитуре на 
уграђивању ас- фалта је 45 т/х.  Објашњење : превоз 2х, 
уграђивање 6х,  6хx60т/х=360т, 360т/8х=45т/х , превоз 25 %, 
уграђивање 75 %. 

т 1,115.00 

  



9.13. ро 

Машинско крпљење ударних рупа и колотрага финишерром у 
већ припремљену ударну рупу са ваљањем  уграђеног 
асфалта. 
Цена обухвата: превоз радника и механизације  од асфалтне 
базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, 
рад финишера, виброваљка и радника на уграђивању 
асфалта. Учинак гарнитуре на  уграђивању асфалта је 100 т 
на дан. 

т 1,806.00 

  

9.15. ро 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага у већ припремљену 
ударну рупу са ваљањем уграђеног  асфалта . Цена обухвата: 
превоз радника и механизације и асфалта од асфалтне базе 
до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад 
виброваљка и радника на уграђивању асфалта. Учинак 
гарнитуре на  уграђивању асфалта је 2,5 т/х. 

т 4,727.00 

  

9.15. ро 

Ручно уграђивање асфалта у риголе. 
Цена обухвата: превоз радника и механизације од асфалтне 
базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, 
рад радника на чишћењу подлоге, прскању подлоге емулзијом 
и разастирању асфалта и ваљање виброваљком. Превоз 
асфалта посебно се обрачунава. Учинак екипе на уграђивању 
асфалта је 5 т/х. 

т 2,884.00 

  

9.16. ро 

Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе.Цена обухвата: 
превоз радника и механизације од  асфалтне базе до места 
уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад компресора, 
шприц машине за  за емулзију, виброваљка и радника на 
уграђивању асфалта. Превоз асфалта посебно се обрачунава. 
Учинак гарнитуре на уграђивању асфалта је 6 т/х. 

т 2,581.00 

  

9.17.1. 
ро 

Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање 
једноставне и средње сложене арматуре. 
 - Пресека до 12 мм 

кг 171.00 
  

9.17.2. 
ро 

Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање 
једноставне и средње сложене арматуре. 
 - Пресека преко 12 мм 

кг 129.00 
  

9.18. ро 

Израда снопова врбовог прућа за плетере. 
Цена обухвата: одабирање, сечење и чишћење  здравог прућа 
до 3 цм дебљине и 2,0-3,0 м дужине,  слагање у сноп пречника 
30 цм и везивање снопа на два места врбовим прутом. 

ком. 711.00 

  

9.19. ро 

Производња врбових колаца дужине 0,75 м. 
Цена обухвата: сечење врбовог коља дебљине  5-10 цм на 
дебљем крају, заобљавање главе зашиљавање на дебљем 
крају и слагање у гомиле. 

ком. 36.00 

  

9.20. ро 

Превоз полустабилне битуменске емулзије у бурадима.  Цена 
обухвата: утовар буради у камион од 10 т на  складишту 
продавца, превоз на 100 км до складишта извођача радова и 
истовар, утовар у камион од 10 т , превоз на 30 км до места 
уграђивања и истовар . 

кг 6.00 

  

9.21. ро 

Превоз битумена за изолацију и масе за заливање  спојница у 
бурадима. 
Цена обухвата: утовар буради у полутеретни камион  од 2 т 
на складишту продавца, превоз на 10 км до складишта 
извођача радова и истовар са уношењем у  складиште до 10м 
, изношење из складишта, утовар у  полутеретни камион од 
2т , превоз на 30 км до места уграђивања и истовар. 

кг 7.00 

  

9.22. ро 

Уграђивање стуба Л=1900 мм, тежине 15,7 кг једно стране 
дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ". 
Цена обухвата : превоз радника и стуба од  пункта до места 
уграђивања и побијање стубова  макаром. 

ком. 625.00 

  

9.23. ро 

Монтажа плашта Л=4300 мм, теж. 44 кг или 11 кг/м1. 
једностране дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ". 
Цена обухвата : превоз радника и плашта од пункта  до 
места уграђивања и монтажу завртњева ком- пресором. 

м1 103.00 

  



9.24. ро 

Монтажа једностраног одстојника тежине 4,8 кг  
једностране дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ". 
Цена обухвата : превоз радника и одстојника од  пункта до 
места уграђивања и монтажу завртњева компресором. 

ком. 101.00 

  

9.25. ро 

Монтажа капе тежине 0,9 кг  једностране дистантне ограде 
(ЈДО) типа "РАЛ". 
Цена обухвата : превоз радника и капе од пункта  до места 
уграђивања и монтажу завртњева компресором. 

ком. 87.00 

  

9.26. ро 

Монтажа траке 70x5 Л=4140 мм , тежине 11,4 кг  или 2,85 кг/м1 
једностране дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ". Цена 
обухвата : превоз радника и траке од пункта  до места 
уграђивања и монтажу завртњева компресором. 

м1 26.00 

  

Т10 
Транспорт камионом 10т 

  
    

Т10.1. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,2 км 

т 68.00   

Т10.2. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,3 км 

т 71.00   

Т10.3. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,4 км 

т 74.00   

Т10.4. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,5 км 

т 75.00   

Т10.5. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,6 км 

т 76.00   

Т10.6. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,7 км 

т 77.00   

Т10.7. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,8 км 

т 78.00   

Т10.8. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 0,9 км 

т 79.00   

Т10.9. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 1 км 

т 80.00   

Т10.10. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 2 км 

т 106.00   

Т10.11. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 3 км 

т 130.00   

Т10.12. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 4 км 

т 152.00   

Т10.13. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 5 км 

т 171.00   

Т10.15. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 6 км 

т 189.00   

Т10.15. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 7 км 

т 205.00   

Т10.16. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 8 км 

т 220.00   

Т10.17. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 9 км 

т 233.00   

Т10.18. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 10 км 

т 246.00   

Т10.19. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 15 км 

т 307.00   

Т10.20. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 20 км 

т 355.00   

Т10.21. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 25 км 

т 393.00   

Т10.22. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 30 км 

т 424.00   

Т10.23. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 35 км 

т 487.00   

Т10.24. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 40 км 

т 549.00   

Т10.25. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 45 км 

т 612.00   

Т10.26. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 50 км 

т 674.00   



Т10.27. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 55 км 

т 736.00   

Т10.28. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 60 км 

т 799.00   

Т10.29. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 65 км 

т 861.00   

Т10.30. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 70 км 

т 924.00   

Т10.31. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 75 км 

т 986.00   

Т10.32. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 80 км 

т 1,048.00   

Т10.33. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 85 км 

т 1,111.00   

Т10.34. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 90 км 

т 1,173.00   

Т10.35. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 95 км 

т 1,236.00   

Т10.36. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 100 км 

т 1,298.00   

Т10.37. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 110 км 

т 1,423.00   

Т10.38. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 120 км 

т 1,547.00   

Т10.39. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 130 км 

т 1,672.00   

Т10.40. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 140 км 

т 1,797.00   

Т10.41. 
Транспорт материјала камионом од 10т на 150 км 

т 1,922.00   

Т25 
Транспорт камионом 25т 

  
    

Т25.1. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 10 км 

т 214.00   

Т25.2. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 15 км 

т 271.00   

Т25.3. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 20 км 

т 307.00   

Т25.4. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 25 км 

т 350.00   

Т25.5. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 30 км 

т 386.00   

Т25.6. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 35 км 

т 437.00   

Т25.7. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 40 км 

т 487.00   

Т25.8. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 45 км 

т 538.00   

Т25.9. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 50 км 

т 589.00   

Т25.10. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 55 км 

т 640.00   

Т25.11. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 60 км 

т 691.00   

Т25.12. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 65 км 

т 742.00   

Т25.13. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 70 км 

т 793.00   

Т25.15. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 75 км 

т 844.00   

Т25.15. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 80 км 

т 895.00   

Т25.16. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 85 км 

т 946.00   

Т25.17. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 90 км 

т 997.00   



Т25.18. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 95 км 

т 1,048.00   

Т25.19. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 100 км 

т 1,099.00   

Т25.20. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 110 км 

т 1,201.00   

Т25.21. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 120 км 

т 1,303.00   

Т25.22. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 130 км 

т 1,404.00   

Т25.23. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 140 км 

т 1,506.00   

Т25.24. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 150 км 

т 1,608.00   

Т25.25. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 160 км 

т 1,710.00   

Т25.26. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 170 км 

т 1,812.00   

Т25.27. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 180 км 

т 1,914.00   

Т25.28. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 190 км 

т 2,016.00   

Т25.29. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 200 км 

т 2,118.00   

Т25.30. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 210 км 

т 2,220.00   

Т25.31. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 220 км 

т 2,321.00   

Т25.32. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 230 км 

т 2,423.00   

Т25.33. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 240 км 

т 2,525.00   

Т25.34. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 250 км 

т 2,627.00   

Т25.35. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 260 км 

т 2,729.00   

Т25.36. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 270 км 

т 2,831.00   

Т25.37. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 280 км 

т 2,933.00   

Т25.38. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 290 км 

т 3,035.00   

Т25.39. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 300 км 

т 3,136.00   

Т25.40. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 310 км 

т 3,238.00   

Т25.41. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 320 км 

т 3,340.00   

Т25.42. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 330 км 

т 3,442.00   

Т25.43. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 340 км 

т 3,544.00   

Т25.44. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 350 км 

т 3,646.00   

Т25.45. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 360 км 

т 3,748.00   

Т25.46. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 370 км 

т 3,850.00   

Т25.47. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 380 км 

т 3,952.00   

Т25.48. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 390 км 

т 4,053.00   

Т25.49. 
Транспорт материјала камионом од 25т на 400 км 

т 4,155.00   

РСФ 
Бруто сатнине радне снаге 

  
    



РСФ1 
БРЕНЕРИСТА са фактором Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ2 
ДЕОНИЧНИ ПУТАР са фактором Ф=2.5 

х 928.00   

РСФ3 
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР са фактором Ф=2.5 

х 2,120.00   

РСФ4 
ЕЛЕКТРИЧАР са фактором Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ5 
ИНЖЕЊЕР са фактором Ф=2.5 

х 1,564.00   

РСФ6 
МЕХАНИЧАР са фактором Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ7 
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,444.00   

РСФ8 
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА БЕТОНСКЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,444.00   

РСФ9 
РАДНИК     И    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 769.00   

РСФ10 
РАДНИК     ИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 888.00   

РСФ11 
РАДНИК     ИИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 968.00   

РСФ12 
РАДНИК     ИВ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,047.00   

РСФ13 
ПУТАР са фактором Ф=2.5 

х 928.00   

РСФ14 
РАДНИК     В    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,087.00   

РСФ15 
РАДНИК     ВИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ16 
РАДНИК     ВИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,246.00   

РСФ17 
РАДНИК     ВИИИ    ГРУПЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,444.00   

РСФ18 
РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,564.00   

РСФ19 
РУКОВАОЦ БЕТОНСКЕ БАЗЕ са фактором Ф=2.5 

х 1,564.00   

РСФ20 
РУКОВАОЦИ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором 
Ф=2.5 

х 1,087.00   

РСФ21 
РУКОВАОЦИ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором 
Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ22 
РУКОВАОЦИ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА са фактором 
Ф=2.5 

х 1,246.00   

РСФ23 
ТЕХНИЧАР са фактором Ф=2.5 

х 1,246.00   

РСФ24 
ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА са фактором Ф=2.5 

х 1,166.00   

РСФ25 
ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА са фактором Ф=2.5 

х 1,087.00   

РСФ26 
ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ са фактором Ф=2.5 

х 1,246.00   

ЦСР 
Ценовник средстава рада по часу 

  
    

1Е 
Асфалтна база од 80т ефективни рад 

х 84,588.00   

1Ч 
Асфалтна база од 80т чекање 

х 12,840.00   

2Е 
Асфалтни финишер средњи ефективни рад 

х 6,651.00   

2Ч 
Асфалтни финишер средњи чекање 

х 3,763.00   

3Е 
Аутоцистерна за гориво од 6000л ефективни рад 

х 4,415.00   

3Ч 
Аутоцистерна за гориво од 6000л чекање 

х 1,383.00   



4Е 
Аутоцистерна за воду од 8т ефективни рад 

х 4,756.00   

4Ч 
Аутоцистерна за воду од 8т чекање 

х 1,628.00   

5Е 
Аутодизалица до 20т ефективни рад 

х 7,321.00   

5Ч 
Аутодизалица до 20т чекање 

х 2,142.00   

6Е 
Аутодизалица до 40т ефективни рад 

х 11,048.00   

6Ч 
Аутодизалица до 40т чекање 

х 3,589.00   

7Е 
Аутомиксер за бетон од 12т ефективни рад 

х 6,329.00   

7Ч 
Аутомиксер за бетон од 12т чекање 

х 2,327.00   

8Е 
Бетонска база АБ-35 ефективни рад 

х 7,223.00   

8Ч 
Бетонска база АБ-35 чекање 

х 2,923.00   

9Е 
Булдозер ТГ-110в ефективни рад 

х 4,760.00   

9Ч 
Булдозер ТГ-110 чекање 

х 1,788.00   

10Е 
Булдозер ТГ-220в ефективни рад 

х 7,802.00   

10Ч 
Булдозер ТГ-220 чекање 

х 2,367.00   

11Е 
Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 1000 ефективни рад 

х 8,429.00   

11Ч 
Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 1000 чекање 

х 5,015.00   

12Е 
Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 2000 ефективни рад 

х 25,075.00   

12Ч 
Глодалица за асфалт "WИРТГЕН" 2000 чекање 

х 11,719.00   

13Е 
Грејдер ефективни рад 

х 5,887.00   

13Ч 
Грејдер чекање 

х 2,022.00   

14Е 
Камион кипер од 10т ефективни рад 

х 3,526.00   

14Ч 
Камион кипер од 10т чекање 

х 1,131.00   

15Е 
Камион кипер од 15т ефективни рад 

х 4,793.00   

15Ч 
Камион кипер од 15т чекање 

х 1,430.00   

16Е 
Камион кипер од 8т ефективни рад 

х 3,005.00   

16Ч 
Камион кипер од 8т чекање 

х 1,167.00   

17Е 
Камион са уређајем за прање ефективни рад 

х 5,292.00   

17Ч 
Камион са уређајем за прање чекање 

х 1,607.00   

18Е 
Камион са уређајем за смеће ефективни рад 

х 5,459.00   

18Ч 
Камион са уређајем за смеће чекање 

х 1,670.00   

19Е 
Кохерица за ливени асфалт ефективни рад 

х 2,038.00   

19Ч 
Кохерица за ливени асфалт чекање 

х 1,243.00   

20Е 
Комбинована Машина - утоваривач и багер ефективни рад 

х 4,161.00   



20Ч 
Комбинована Машина - утоваривач и багер чекање 

х 1,609.00   

21Е 
Компресор до 5м3/мин (са 2 пикамера и 2 црева) ефективни рад 

х 2,388.00   

21Ч 
Компресор до 5м3/мин (са 2 пикамера и 2 црева) чекање 

х 975.00   

22Е 
Макара за побијање стубова ефективни рад 

х 6,427.00   

22Ч 
Макара за побијање стубова чекање 

х 2,705.00   

23Е 
Машина за исписивање линија ефективни рад 

х 2,357.00   

23Ч 
Машина за исписивање линија чекање 

х 1,380.00   

24Е 
Машина за опсецање асфалта ефективни рад 

х 807.00   

24Ч 
Машина за опсецање асфалта чекање 

х 656.00   

25Е 
Машина за заливање фуга ефективни рад 

х 1,207.00   

25Ч 
Машина за заливање фуга чекање 

х 919.00   

26Е 
Мерцедес Бенз У/400 (специјална машина) ефективни рад 

х 5,983.00   

26Ч 
Мерцедес Бенз У/400 (специјална машина) чекање 

х 1,698.00   

27Е 
Мешалица за бетон 250 литара ефективни рад 

х 438.00   

27Ч 
Мешалица за бетон 250 литара чекање 

х 82.00   

28Е 
Мобилни компресор за монтажу завртњева ефективни рад 

х 1,492.00   

28Ч 
Мобилни компресор за монтажу завртњева чекање 

х 743.00   

29Е 
Моторна тестера ефективни рад 

х 115.00   

29Ч 
Моторна тестера чекање 

х 27.00   

30Е 
Первибратор ефективни рад 

х 159.00   

30Ч 
Первибратор чекање 

х 41.00   

31Е 
Пнеуматски ваљак БW-20Р ефективни рад 

х 4,386.00   

31Ч 
Пнеуматски ваљак БW-20Р чекање 

х 2,082.00   

32Е 
Полуприколица Кипер од 25т ефективни рад 

х 501.00   

32Ч 
Полуприколица Кипер од 25т чекање 

х 224.00   

33Е 
Полутеретни камион до 2т - Путарац ефективни рад 

х 2,223.00   

33Ч 
Полутеретни камион до 2т - Путарац чекање 

х 874.00   

34Е 
Полутеретни камион до 3т ефективни рад 

х 2,809.00   

34Ч 
Полутеретни камион до 3т чекање 

х 904.00   

35Е 
Прикључак - Косачица за траву ефективни рад 

х 106.00   

35Ч 
Прикључак - Косачица за траву чекање 

х 93.00   

36Е 
Прикључак за бушење земље ефективни рад 

х 176.00   

36Ч 
Прикључак за бушење земље чекање 

х 157.00   



37Е 
Прикључак за прање ефективни рад 

х 102.00   

37Ч 
Прикључак за прање чекање 

х 89.00   

38Е 
Приколица нисконосећа до 25т ефективни рад 

х 958.00   

38Ч 
Приколица нисконосећа до 25т чекање 

х 336.00   

39Е 
Путничко теренско возило - Лада Нива ефективни рад 

х 1,874.00   

39Ч 
Путничко теренско возило - Лада Нива чекање 

х 701.00   

40Е 
Путничко возило ефективни рад 

х 1,421.00   

40Ч 
Путничко возило чекање 

х 597.00   

41Е 
Ровокопач Точкаш ефективни рад 

х 4,532.00   

41Ч 
Ровокопач Точкаш чекање 

х 1,886.00   

42Е 
Самоходна косачица ефективни рад 

х 765.00   

42Ч 
Самоходна косачица чекање 

х 532.00   

43Е 
Шприц Машина за емулзију ефективни рад 

х 809.00   

43Ч 
Шприц Машина за емулзију чекање 

х 609.00   

44Е 
Тегљач ефективни рад 

х 6,697.00   

44Ч 
Тегљач чекање 

х 1,544.00   

45Е 
Трактор до 60 КW ефективни рад 

х 2,647.00   

45Ч 
Трактор до 60 КW чекање 

х 809.00   

46Е 
Утоваривач ефективни рад 

х 6,189.00   

46Ч 
Утоваривач чекање 

х 2,014.00   

47Е 
Вибро Јеж ефективни рад 

х 5,465.00   

47Ч 
Вибро Јеж чекање 

х 2,282.00   

48Е 
Вибро плоча ефективни рад 

х 775.00   

48Ч 
Вибро плоча чекање 

х 584.00   

49Е 
Вибр ваљак БW - 160 АД ефективни рад 

х 3,600.00   

49Ч 
Вибр ваљак БW - 160 АД чекање 

х 1,599.00   

50Е 
Вибр ваљак БW - 76 Ц ефективни рад 

х 1,074.00   

50Ч 
Вибр ваљак БW - 76 Ц чекање 

х 820.00   

51Е 
Вибр ваљак БВВ - 11 Б ефективни рад 

х 4,226.00   

51Ч 
Вибр ваљак БВВ - 11 Б чекање 

х 1,598.00   

  
Хоризонтална сигнализација 

  
    

  
Боја 

кг 198.00   

  
Разређивач  

кг 173.00   



  
Перла 

кг 154.00   

  

ЦЕНОВНИК РАДОВА 
НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА 

без ПДВ- а     

   

    
   

Шифра 
позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
Мере 

Јединична 
цена 

   

1. АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА     
   

1.1. 

Радник на п ословима зимског одржавања. Цен а 
обухвата: просечну бруто плату од 1 до лВ рп. помножену 
са фактором посло вања. х 771.00 

   

2. АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ     
   

  

Цена дежурства возила или машине у 1 смени 
обухвата: амортизацију и осигурање средства и бруто 
плате возача или руковаоца машине пом ножен са 
коефицијентом за висних трошкова 1,225. 
Цена дежурства возача или руковаоца машине 
обухвата: бруто плате возача или руковаоца машине 
помножен са фактором пословања 2,1.     

   

2.1. Камион кипер преко 15т носивости     
   

2.1.1. ефективан рад х 8,979.00 
   

2.1.2. дежурство камиона и возача х 1,730.00 
   

2.1.3. дежурство возача х 980.00 
   

2.2. Камион кипер до 15т носивости     
   

2.2.1. ефективан рад х 6,522.00 
   

2.2.2. дежурство камиона и возача х 1,392.00 
   

2.2.3. дежурство возача х 980.00 
   

2.3. Камион кипер до 10т носивости     
   

2.2.1. ефективан рад х 5,204.00 
   

2.2.2. дежурство камиона и возача х 1,218.00 
   

2.2.3. дежурство возача х 980.00 
   

2.4. Камион кипер до 8т носивости     
   

2.4.1. ефективан рад х 4,480.00 
   

2.4.2. дежурство камиона и возача х 1,206.00 
   

2.4.3. дежурство возача х 980.00 
   

2.5. Возило за превоз радника до 2 т - ПУТАРАЦ     
   

2.5.1. ефективан рад х 2,818.00 
   

2.5.2. дежурство камиона и возача х 925.00 
   

2.5.3. дежурство возача х 980.00 
   



2.6. Аутодизалица до 40 т     
   

2.6.1. ефективан рад х 12,215.00 
   

2.6.2. дежурство аутодизалице и возача х 4,224.00 
   

2.6.3. дежурство возача х 1,047.00 
   

2.7. Аутодизалица до 20 т     
   

2.7.1. ефективан рад х 8,159.00 
   

2.7.2. дежурство аутодизалице и возача х 2,660.00 
   

2.7.3. дежурство возача х 1,047.00 
   

2.8. Булдозер ТГ-120 са челичном плочом     
   

2.8.1. ефективан рад х 5,617.00 
   

2.8.2. дежурство машине и руковаоца х 2,019.00 
   

2.8.3. дежурство руковаоца х 980.00 
   

2.9. Утоваривач УЛТ-160     
   

2.9.1. ефективан рад х 7,070.00 
   

2.9.2. дежурство машине и руковаоца х 2,509.00 
   

2.9.3. дежурство руковаоца х 1,047.00 
   

2.10. Грејдер МГ - 145 са челичном плочом     
   

2.10.1. ефективан рад х 6,538.00 
   

2.10.2. дежурство машине и руковаоца х 2,331.00 
   

2.10.3. дежурство руковаоца х 1,047.00 
   

2.11. Специјално возило са фрезом за снег     
   

2.11.1. ефективан рад х 6,911.00 
   

2.11.2. дежурство возила и руковаоца х 2,270.00 
   

2.11.3. дежурство руковаоца х 1,047.00 
   

2.12. Раоник ЦИРРОН СЛ-40     
   

2.12.1. ефективан рад х 339.00 
   

2.12.2. дежурство раоника х 260.00 
   

2.13. Раоник хидраулични са челичном плочом     
   

2.13.1. ефективан рад х 248.00 
   

2.13.2. дежурство раоника х 134.00 
   

2.14. Посипач соли П-82     
   

2.14.1. ефективан рад х 670.00 
   

2.14.2. дежурство посипача х 513.00 
   



2.15. Посипач соли П-62     
   

2.15.1. ефективан рад х 597.00 
   

2.15.2. дежурство посипача х 456.00 
   

2.16. Посипач соли П-42     
   

2.16.1. ефективан рад х 413.00 
   

2.16.2. дежурство посипача х 314.00 
   

2.17. Посипач соли ТК-12     
   

2.17.1. ефективан рад х 237.00 
   

2.17.2. дежурство посипача х 168.00 
   

3. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА     
   

  

Набавка материјала признаје се по рачуну који је 
добављач испоставио за испоручен материјал, а који је 
извођач радова дужан да поднесе надзорном органу на 
увид.     

   

3.1. Набавка соли за поледицу т по рачуну 
   

3.2. Набавка ризле за поледицу т по рачуну 
   

3.3. Набавка шљаке за поледицу т по рачуну 
   

3.4 
Набавка асфалтне масе за крпљење коловоза у зимском 
периоду. т по рачуну 

   

4. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ     
   

4.1. 

Ускладиштење индустријске соли у рифузи. 
Цена обухвата: рад утоваривача и радника на уношењу 
соли у хангар, као и на изношењу из хангара и утовару у 
камион. Код уношења соли у хангар, рачуна се да је 50 % 
соли код довожења искипано испред хангара, а 50 % соли 
искипано директно у хангар. 

т 221.00 

   

4.2. 

Постављање покретних снегобрана. 
Цена обухвата: превоз материјала на 30 км и рад радника 
на преносу материјала до 100 м, постављању стубова и 
везивању штитова жицом. Набавка материјала плаћа се 
по рачуну. м1 265.00 

   

4.3. 
Премештање снегобрана до 10 м1 са учвршћивањем 

м1 389.00 
   

4.4. 
Скидање снегобрана и стубова са преносом на 100м 

м1 187.00 
   

4.5. 
Постављање смероказне летве за зиму. 

ком. 142.00 
   

  
 

   
   

  

ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА ПО ЧАСУ 
за радове на зимском одржавању путева 

   

   

Редни 
број 

НАЗИВ СРЕДСТАВА РАДА 
ЦЕНА ЗА 

РАД 
ЦЕНА ЗА 
ЧЕКАЊЕ 

   

1 
АУТОДИЗАЛИЦА ДО 20т 

8,159.00 2,660.00 
   

2 
АУТОДИЗАЛИЦА ДО 40т 

12,215.00 4,224.00 
   



3 
БУЛДОЗЕР ТГ-1 20 

5,546.00 2,019.00 
   

4 
ГРЕЈДЕР МГ 145 

6,467.00 2,331.00 
   

5 
КАМИОН КИПЕР ДО 10 ТОНА 

5,204.00 1,218.00 
   

6 
КАМИОН КИПЕР ДО 15 ТОНА 

6,522.00 1,392.00 
   

7 
КАМИОН КИПЕР ДО 18 ТОНА 

4,480.00 1,206.00 
   

8 
КАМИОН КИПЕР НОСИВОСТИ ПРЕКО 15Т 

8,979.00 1,730.00 
   

9 
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО СА ФРЕЗОМ ЗА СНЕГ 

6,911.00 2,270.00 
   

10 
ПОЛУПРИКОЛИЦА КИПЕР ОД 25 ТОНА 

517.00 266.00 
   

11 
ПОЛУТЕРЕТНИ КАМИОН ДО 2Т - ПУТАРАЦ 

2,818.00 925.00 
   

12 
ПОЛУТЕРЕТНИ КАМИОН ДО ЗТ 

2,866.00 955.00 
   

13 
ПОСИПАЧ СОЛИ П-42 

413.00 314.00 
   

14 
ПОСИПАЧ СОЛИ П-62 

597.00 456.00 
   

15 
ПОСИПАЧ СОЛИ П-82 

670.00 513.00 
   

16 
ПОСИПАЧ СОЛИ ТК-12 

237.00 168.00 
   

17 
ПРИКЉУЧАК - ФРЕЗА ЗА СНЕГ 

339.00 257.00 
   

18 
РАОНИК ХИДРАУЛИЧНИ 

177.00 134.00 
   

19 
РАОНИК ЦИРРОН СЛ 40 

339.00 260.00 
   

20 
ТЕГЉАЧ 

7,850.00 1,482.00 
   

21 
УТОВАРИВАЧ УЛТ-160 

7,070.00 2,509.00 
   

      
   

  

БРУТО САТНИНЕ РАДНИКА 
без ПДВ- а 

   

   

  Назив Радника   дин/х 
   

  БРЕНЕРИСТА   980.00 
   

  ДЕОНИЧНИ ПУТАР   780.00 
   

  ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР   1,781.00 
   

  ЕЛЕКТРИЧАР   980.00 
   

  ИНЖЕЊЕР   1,313.00 
   

  МЕХАНИЧАР   980.00 
   

  ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ БАЗЕ   1,213.00 
   

  ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА БЕТОНСКЕ БАЗЕ   1,213.00 
   

  РАДНИК     И    ГРУПЕ   646.00 
   

  РАДНИК     ИИ    ГРУПЕ   746.00 
   



  РАДНИК     ИИИ    ГРУПЕ   813.00 
   

  РАДНИК     ИВ    ГРУПЕ   880.00 
   

  ПУТАР   780.00 
   

  РАДНИК     В    ГРУПЕ   913.00 
   

  РАДНИК     ВИ    ГРУПЕ   980.00 
   

  РАДНИК     ВИИ    ГРУПЕ   1,047.00 
   

  РАДНИК     ВИИИ    ГРУПЕ   1,213.00 
   

  РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ   1,313.00 
   

  РУКОВАОЦ БЕТОНСКЕ БАЗЕ   1,313.00 
   

  РУКОВАОЦИ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА   913.00 
   

  РУКОВАОЦИ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА   980.00 
   

  РУКОВАОЦИ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА   1,047.00 
   

  ТЕХНИЧАР   1,047.00 
   

  ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА   980.00 
   

  ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА   913.00 
   

  ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ   1,047.00 
   

      
   

  

ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ МАТЕРИЈАЛА 
ВОЗИЛОМ ДО 10 ТОНА У ЗИМСКИ УСЛОВИМА 

без ПДВ- а    

   

Шифра 
позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
  дин./т 

   

1 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,2 км   80.00 
   

2 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,3 км   85.00 
   

3 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,4 км   88.00 
   

4 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,5 км   90.00 
   

5 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,6 км   92.00 
   

6 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,7 км   93.00 
   

7 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,8 км   95.00 
   

8 Транспорт материјала камионом од 10т на 0,9 км   95.00 
   

9 Транспорт материјала камионом од 10т на 1 км   97.00 
   

10 Транспорт материјала камионом од 10т на 2 км   136.00 
   

11 Транспорт материјала камионом од 10т на 3 км   172.00 
   

12 Транспорт материјала камионом од 10т на 4 км   203.00 
   

13 Транспорт материјала камионом од 10т на 5 км   232.00 
   



14 Транспорт материјала камионом од 10т на 6 км   258.00 
   

15 Транспорт материјала камионом од 10т на 7 км   282.00 
   

16 Транспорт материјала камионом од 10т на 8 км   304.00 
   

17 Транспорт материјала камионом од 10т на 9 км   324.00 
   

18 Транспорт материјала камионом од 10т на 10 км   342.00 
   

19 Транспорт материјала камионом од 10т на 15 км   432.00 
   

20 Транспорт материјала камионом од 10т на 20 км   503.00 
   

21 Транспорт материјала камионом од 10т на 25 км   559.00 
   

22 Транспорт материјала камионом од 10т на 30 км   606.00 
   

23 Транспорт материјала камионом од 10т на 35 км   698.00 
   

24 Транспорт материјала камионом од 10т на 40 км   790.00 
   

25 Транспорт материјала камионом од 10т на 45 км   882.00 
   

26 Транспорт материјала камионом од 10т на 50 км   974.00 
   

27 Транспорт материјала камионом од 10т на 55 км   1,066.00 
   

28 Транспорт материјала камионом од 10т на 60 км   1,158.00 
   

29 Транспорт материјала камионом од 10т на 65 км   1,250.00 
   

30 Транспорт материјала камионом од 10т на 70 км   1,342.00 
   

31 Транспорт материјала камионом од 10т на 75 км   1,434.00 
   

32 Транспорт материјала камионом од 10т на 80 км   1,527.00 
   

33 Транспорт материјала камионом од 10т на 85 км   1,619.00 
   

34 Транспорт материјала камионом од 10т на 90 км   1,711.00 
   

35 Транспорт материјала камионом од 10т на 95 км   1,803.00 
   

36 Транспорт материјала камионом од 10т на 100 км   1,895.00 
   

37 Транспорт материјала камионом од 10т на 110 км   2,079.00 
   

38 Транспорт материјала камионом од 10т на 120 км   2,263.00 
   

39 Транспорт материјала камионом од 10т на 130 км   2,447.00 
   

40 Транспорт материјала камионом од 10т на 140 км   2,631.00 
   

41 Транспорт материјала камионом од 10т на 150 км   2,816.00 
   

      
   

  

ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ 
МАТЕРИЈАЛАВОЗИЛОМ ДО 25 ТОНА У ЗИМСКИ 

УСЛОВИМАбез ПДВ- а 

   

   

Шифра 
позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
  дин./т 

   



1 Транспорт материјала камионом од 25т на 10 км   242.00 
   

2 Транспорт материјала камионом од 25т на 15 км   308.00 
   

3 Транспорт материјала камионом од 25т на 20 км   350.00 
   

4 Транспорт материјала камионом од 25т на 25 км   399.00 
   

5 Транспорт материјала камионом од 25т на 30 км   441.00 
   

6 Транспорт материјала камионом од 25т на 35 км   500.00 
   

7 Транспорт материјала камионом од 25т на 40 км   559.00 
   

8 Транспорт материјала камионом од 25т на 45 км   619.00 
   

9 Транспорт материјала камионом од 25т на 50 км   678.00 
   

10 Транспорт материјала камионом од 25т на 55 км   737.00 
   

11 Транспорт материјала камионом од 25т на 60 км   796.00 
   

12 Транспорт материјала камионом од 25т на 65 км   855.00 
   

13 Транспорт материјала камионом од 25т на 70 км   915.00 
   

14 Транспорт материјала камионом од 25т на 75 км   974.00 
   

15 Транспорт материјала камионом од 25т на 80 км   1,033.00 
   

16 Транспорт материјала камионом од 25т на 85 км   1,092.00 
   

17 Транспорт материјала камионом од 25т на 90 км   1,152.00 
   

18 Транспорт материјала камионом од 25т на 95 км   1,211.00 
   

19 Транспорт материјала камионом од 25т на 100 км   1,270.00 
   

20 Транспорт материјала камионом од 25т на 110 км   1,388.00 
   

21 Транспорт материјала камионом од 25т на 120 км   1,507.00 
   

22 Транспорт материјала камионом од 25т на 130 км   1,625.00 
   

23 Транспорт материјала камионом од 25т на 140 км   1,744.00 
   

24 Транспорт материјала камионом од 25т на 150 км   1,862.00 
   

25 Транспорт материјала камионом од 25т на 160 км   1,980.00 
   

26 Транспорт материјала камионом од 25т на 170 км   2,099.00 
   

27 Транспорт материјала камионом од 25т на 180 км   2,217.00 
   

28 Транспорт материјала камионом од 25т на 190 км   2,336.00 
   

29 Транспорт материјала камионом од 25т на 200 км   2,454.00 
   

30 Транспорт материјала камионом од 25т на 210 км   2,573.00 
   

31 Транспорт материјала камионом од 25т на 220 км   2,691.00 
   

32 Транспорт материјала камионом од 25т на 230 км   2,809.00 
   

33 Транспорт материјала камионом од 25т на 240 км   2,928.00 
   



34 Транспорт материјала камионом од 25т на 250 км   3,046.00 
   

35 Транспорт материјала камионом од 25т на 260 км   3,165.00 
   

36 Транспорт материјала камионом од 25т на 270 км   3,283.00 
   

37 Транспорт материјала камионом од 25т на 280 км   3,402.00 
   

38 Транспорт материјала камионом од 25т на 290 км   3,520.00 
   

39 Транспорт материјала камионом од 25т на 300 км   3,638.00 
   

40 Транспорт материјала камионом од 25т на 310 км   3,757.00 
   

41 Транспорт материјала камионом од 25т на 320 км   3,875.00 
   

42 Транспорт материјала камионом од 25т на 330 км   3,994.00 
   

43 Транспорт материјала камионом од 25т на 340 км   4,112.00 
   

44 Транспорт материјала камионом од 25т на 350 км   4,230.00 
   

45 Транспорт материјала камионом од 25т на 360 км   4,349.00 
   

46 Транспорт материјала камионом од 25т на 370 км   4,467.00 
   

47 Транспорт материјала камионом од 25т на 380 км   4,586.00 
   

48 Транспорт материјала камионом од 25т на 390 км   4,704.00 
   

49 Транспорт материјала камионом од 25т на 400 км   4,823.00 
   

 

ЦЕНОВНИК САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
   

НА УЛИЦАМА УНУТАР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА  
(ОСИМ ГЛАСНИХ ГРАДСКИХ И НАСЕЉСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА) 

     

Саобраћајни знакови са рефлектујућом фолијом класе 1 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Круг Ø400 1,876.00 2,149.00 

Троугао 600x600x600 2,116.00 2,454.00 

Квадрат и ромб 400x400 1,876.00 2,223.00 

Правоугаоник 400x600 2,318.00 2,839.00 

Правоугаоник 800x600 (ИИИ-24, ИИИ-24.1) 3,581.00 4,623.00 

Правоугаоник 1000x250 (ИИИ-2.1) 1,993.00 2,536.00 

Допунске табле 400x150 479.00 609.00 

Допунске табле 400x200 645.00 819.00 

Допунске табле 400x250 798.00 1,015.00 

Допунске табле 600x150 800.00 995.00 

Допунске табле 600x250 1,197.00 1,522.00 

Допунске табле 600x300 1,510.00 1,901.00 

ПУТОКАЗИ ЈЕДАН РЕД ТЕКСТА - висина слова 17,5цм     

1000x250 1,993.00 2,536.00 

1300x300 4,338.00 5,184.00 

1600x350 5,705.00 6,921.00 



1900x350 6,391.00 7,835.00 

ПУТОКАЗИ ДВА РЕДА ТЕКСТА - висина слова 17,5цм     

1000x500 3,988.00 5,074.00 

1300x500 5,186.00 6,597.00 

1600x550 6,846.00 8,757.00 

1900x550 9,788.00 12,057.00 

ПУТОКАЗИ СА СИМБОЛОМ И ТЕКТСТОМ - висина слова 17,5цм     

1000x450 3,590.00 4,567.00 

1300x450 4,708.00 5,978.00 

ТАБЛЕ ЗА УСМЕРАВАЊЕ     

ИИИ-63  ИИИ-64 500x500 1,993.00 2,536.00 

ИИИ-63.1  ИИИ-64.1  1500x500 5,981.00 7,610.00 

     

Саобраћајни знаци нестандардне величине са ретрорефлектујућом фолијом класе 1 

Облик и димензије (цм) 
Цена (динара/м2) 

Тип 1 Тип 2 

Саобраћајни знаци нестандардне величине 12,097.00 14,269.00 

     

Саобраћајни знаци са ретрорефлектујућом фолијом класе 2 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Осмоугаоник Ø400 (ИИ-2) 2,814.00 3,087.00 

Троугао 600x600x600 (И-32, И-33, И-1) 3,174.00 3,512.00 

Правоугаоник 300x1000 (И-35) 5,005.00 5,657.00 

Квадрат 600x600 (ИИИ-5, ИИИ-6, ИИИ-7) 4,944.00 5,725.00 

Андрејин крст - 1200x600 (И-34) 8,710.00 10,273.00 

Андрејин крст - 1200x850 (И-34.1) 12,339.00 14,554.00 

     

     

  
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА И, ИИ РЕДА И ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ВАН ГРАДОВА И 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И ГЛАВНИМ ГРАДСКИМ И НАСЕЉСКИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА 

     

Саобраћајни знакови са рефлектујућом фолијом класе 2 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Круг Ø600 4,952.00 5,566.00 

Троугао 900x900x900 5,190.00 5,952.00 

Квадрат и ромб 600x600 4,944.00 5,725.00 

Правоугаоник 600x900 6,776.00 7,948.00 

Правоугаоник 2000x2800 (ИИИ-94) 101,618.00 113,777.00 

Правоугаоник 800x600 (ИИИ-24, ИИИ-24.1) 6,776.00 7,948.00 

Правоугаоник 1000x250 (ИИИ-2.1) 2,990.00 3,532.00 

Допунске табле 600x200 1,497.00 1,758.00 

Допунске табле 600x250 1,795.00 2,120.00 

Допунске табле 600x350 2,390.00 2,845.00 

Допунске табле 900x250 2,751.00 3,239.00 

Допунске табле 900x350 3,830.00 4,515.00 

Допунске табле 900x450 4,910.00 5,789.00 



ПУТОКАЗИ ЈЕДАН РЕД ТЕКСТА - висина слова 17,5цм    

1000x250 2,990.00 3,532.00 

1300x300 6,507.00 7,353.00 

1600x350 8,558.00 9,774.00 

1900x350 9,586.00 11,030.00 

ПУТОКАЗИ ДВА РЕДА ТЕКСТА - висина слова 17,5цм    

1000x500 5,983.00 7,068.00 

1300x500 7,779.00 9,190.00 

1600x550 10,270.00 12,180.00 

1900x550 14,682.00 16,951.00 

ПУТОКАЗИ СА СИМБОЛОМ И ТЕКТСТОМ - висина слова 17,5цм    

1000x450 5,384.00 6,361.00 

1300x450 7,062.00 8,332.00 

ПУТОКАЗИ ЈЕДАН РЕД ТЕКСТА - висина слова 21цм    

1000x300 5,005.00 5,657.00 

1300x350 5,503.00 6,491.00 

1600x450 9,586.00 11,150.00 

1900x450 11,383.00 13,240.00 

ПУТОКАЗИ ДВА РЕДА ТЕКСТА - висина слова 21цм    

1000x550 6,418.00 7,612.00 

1300x550 8,216.00 9,769.00 

1600x550 10,270.00 12,180.00 

1900x550 14,682.00 16,951.00 

ПУТОКАЗИ СА СИМБОЛОМ И ТЕКТСТОМ - висина слова 21цм    

1000x450 5,384.00 6,361.00 

1300x450 7,062.00 8,332.00 

     
Саобраћајни знаци ИИ-23 и ИИ-23.1 и знаци нестандардне величине са 
ретрорефлектујућом фолијом класе 2 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/м2) 

Тип 1 Тип 2 

Саобраћајни знаци ИИИ-23, ИИ23.1 и саобраћајни знаци нестандардне 
величине 18,146.00 20,317.00 

     

Саобраћајни знаци нестандардне величине са ретрорефлектујућом фолијом класе 2 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/м2) 

Тип 1 Тип 2 

Саобраћајни знаци ИИИ-86 21,775.00 23,946.00 

     

Саобраћајни знаци са ретрорефлектујућом фолијом класе 3 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Осмоугаоник Ø600 (ИИ-2) 5,943.00 6,556.00 

Троугао 900x900x900 (И-32, И-33, И-1) 6,228.00 6,989.00 

Квадрат 600x600 (ИИИ-5, ИИИ-6, ИИИ-7) 5,932.00 6,714.00 

Правоугаоник 900x900 (ИИИ-11) 11,217.00 12,976.00 

Правоугаоник 600x900 (ИИИ-28) 8,131.00 9,303.00 

Правоугаоник 1200x1400 (ИИИ-85) 36,582.00 40,230.00 

Правоугаоник 300x1000 (И-34) 6,007.00 6,658.00 

Андрејин крст - 1200x600 (И-34) 15,678.00 17,241.00 



Андрејин крст - 1200x850 (И-34.1) 22,211.00 24,425.00 

ТАБЛЕ ЗА УСМЕРАВАЊЕ     

ИИИ-63 ИИИ-64 750x750 7,971.00 9,193.00 

ИИИ-63.1  ИИИ-64.1   2250x750 31,879.00 35,543.00 

     

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Правоугаоник 2000x2800 (ИИИ-94) 121,941.00 1,314,100.00 

Правоугаоник 800x600 (ИИИ-24, ИИИ-24.1) 6,446.00 7,488.00 

Правоугаоник 1000x250 (ИИИ-2.1) 3,587.00 4,239.00 

Допунске табле 600x200 1,797.00 2,058.00 

Допунске табле 600x250 2,154.00 2,479.00 

Допунске табле 600x350 2,867.00 3,323.00 

Допунске табле 900x250 3,301.00 3,789.00 

Допунске табле 900x350 4,596.00 5,280.00 

Допунске табле 900x450 5,821.00 6,771.00 

ПУТОКАЗИ ЈЕДАН РЕД ТЕКСТА - висина слова 21цм     

1000x300 6,007.00 6,658.00 

1300x350 6,604.00 7,591.00 

1600x450 11,504.00 13,067.00 

1900x450 13,660.00 15,513.00 

ПУТОКАЗИ ДВА РЕДА ТЕКСТА - висина слова 21цм     

1000x550 7,702.00 8,896.00 

1300x550 9,860.00 11,412.00 

1600x550 12,323.00 14,234.00 

1900x550 17,619.00 19,888.00 

ПУТОКАЗИ СА СИМБОЛОМ И ТЕКТСТОМ - висина слова 21цм     

1000x450 6,461.00 7,439.00 

1300x450 8,475.00 9,745.00 

ТАБЛЕ ЗА УСМЕРАВАЊЕ     

ИИИ-63  ИИИ-64   750x750 7,971.00 9,193.00 

ИИИ-63.1  ИИИ-64.1   2250x750 31,879.00 35,543.00 

     
Саобраћајни знаци ИИ-23 и ИИ-23.1 и знаци нестандардне величине са 
ретрорефлектујућом фолијом класе 3 

Облик и димензије (мм) 
Цена (динара/ком) 

Тип 1 Тип 2 

Саобраћајни знаци ИИИ-23, ИИ23.1 и саобраћајни знаци нестандардне 
величине 21,775.00 23,946.00 

     

ЦЕНОВНИК САОБРАЋАЈНИХ ТАБЛИ    
На улицам унутар насељених места (осим главних градских и насељских саобраћајница) 

Опис 
Цена (динара/м2) 

Тип 1 Тип 2 

Саобраћајна табла класе 1 12,097.00 14,153.00 

На државним путевима ИИ реда, општинским путевима и главним градским и насељским 
саобраћајницама 

Саобраћајна табла класе 2 18,146.00 20,202.00 

На државним путевима И реда ван градова и насељених места, аутопутевима и мотопутевима 

Саобраћајна табла класе 3 21,775.00 23,831.00 



Анти графит фолија 2,171.00 0.00 

      

ЦЕНОВНИК НОСАЧА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И ТАБЛИ    

Опис 
Цена (динара/м) 

Тип 1 Тип 2 

Челична цев Ø60мм са ПВЦ чепом, заштићена од корозије 
антикоризорном бојом и сивом бојом 1,215.00 0.00 

Челична цев Ø60мм са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком 
цинковања 826.00 0.00 

 

Члан 2 

 

Овај ценовник ће се коритити као основа за покретање јавне набавке за избор приватног партнера за 

одржавање улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште.  

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у “Службеном гласнику општине Велико 

Градиште ”. 

 

Образложење 

Чланом 27. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 i 95/2018)  је 

прописано да јединица локалне самоуправе утврђује  накнаду за комуналне услуге за обављање комуналних 

делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити. Узимајући у обзир да је законом о комуналним 

делатностима путна инфраструктура дефинисана као комунална делатност код које се крајњи корисник не 

може утврдити , диспозитивом овог решења су дефинисане јединичне цене радова на одржавању улица и 

општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022.годину .  

Чланом 40. Стаута општине Велико Градиште прописана је надлежност скупштине а чланом  2. Одлуке о 

давању сагласности и усвајању предлога  пројекта јавно приватног партнерства  за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (Службени 

гласник општине Велико Градиште 27/2021) прописано је да се поступак доделе Јавног уговора о јавно-

приватном партнерству за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на 

територији општине Велико Градиште спроводи у складу са одредбама Закона о јавноприватном партнерству 

и Закона о јавним набавкама. Предлог одлуке о избору најповољније понуде у поступку доделе предметног 

Јавног уговора о јавно-приватном партнерству се доставља Општинском Већу општине Велико Градиште на 

сагласност. По добијеној сагласности од стране Општинског већа, председник општине Велико Градиште, као 

представник јавног тела, доноси одлуку о избору приватног партнера за поверавање комуналне делатности. 

Овом одлуком  утврђују се јединичне цене на радовима одржавања улица и општинских путева на територији 

општине Велико Градиште, као основ за покретање јавне набавке за избор приватног партнера за одржавање 

улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште. Предложене цене утврђене су на основу 

важећег ценовника ЈП Путеви Србије, усклађене са ценама на тржишту у општини Велико Градиште. 

Из свега напред изнетог предлаже се Скупштини општине да донесе одлуку како је у предлогу дата. 

 

ПРЕДЛАГАЧ:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 

 


