
 

 

ПРИЛОГ 1 – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 

Р.бр. Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

РСД / ЕУР 

Укупно 

без ПДВ-а 

РСД / ЕУР 

1 Израда пројектно-техничке документације за изградњу улица 

и путева: идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење радова укључујући и геодетски елаборат. 

М 3.000,00 5,12 15.360,00 

2 Изградња улице обухвата израду пројекта привремене 

саобраћајне сигнализације  приликом извођења радоваи 

елабората безбедности приликом извођења радова, геодетско 
обележавање  и потпуно извођење радова по пројекту – 

претходне радове, земљане радове, изградња коловозне 

конструкције.  
Набавка, транспорт и уградња  каменог агрегата тампона 0-63 

д=18 цм. Захтевана збијеност 40 МПа.  

Набавка транспорт и уградња каменог агрегата тампона 0-31.5 

д=15 цм за саобраћајницу и тротоар.  

За саобраћајницу захтевана мин збијеност 60 МПа. 

Набавка и уградња битохабајућег слоја БНС 32 д=8 цм у 
ваљаном стању. 

Набавка и уградња асфалт бетона АБ 11 д=5 цм. 

М2 4.500,00 38,28 172.260,00 

3 Изградња путева обухвата израду пројекта привремене 
саобраћајне сигнализације  приликом извођења радова и 

елабората безбедности приликом извођења радова, геодетско 

обележавање  и потпуно извођење радова по пројекту –
предходне радове, земљане радове, изградња коловозне 

конструкције. 

Набавка материјала и машинско разастирање тампона 
дробљеног камена 0-63мм на делу коловозне конструкције 

ширине 6.0м у просечној дебљини до д=30 цм са ваљањем 

вибро ваљком и стабилизацијом до носивости 70 Мпа.  
Машинско разастирање тампона дробљеног камена 0-31.5мм 

на делу коловозне конструкције ширине 6.0м и у дебљини до 

д=10 цм са ваљањем вибро ваљком и стабилизацијом. 
Машинско и ручно разастирање тампона 0-31,5 мм на делу  

банкина у слоју д=7 цм са ваљањем вибро ваљком по 

постављању асфалта. Цена обухвата: набавку тампона са 
превозом, разастирање тампона ручно и ваљање.  

Набавка материјала и израда асфалтног слоја д=7 цм у 

збијеном стању БХНС 16 у уваљаном стању. У цену урачунати 
ручно разастирање и ваљање ваљком. 

М2 
2.800,00 

 
34,15 95.620,00 

4 Израда пројектно-техничке документације за рехабилитацију 

улица и путева: идејни пројекат и пројекат за извођење радова 
укључујући и геодетски елаборат за рехабилитацију улица и 

локалних путева. 

М 3.200,00 5,12 16.384,00 

5 Рехабилитација улица геодетско обележавање, израда пројекта 

привремене саобраћајне сигнализације и елабората 
безбедности приликом извођења радова и потпуно извођење 

радова по пројекту –предходне радове, земљане радове.  
Рехабилитација коловозне контрукције- (санација и изравнање  

пресвлачењем слојем асфалта AB-11 дебљине д=2cm уз 

емулзирање подлоге катјонском емулзијом  у количини од 
мин. 300 gr/m² и пресвлачење хабајућем слојем асфалта AB-11 

дебљине  d=5cm). 

М2 8.000,00 18,57 148.560,00 

6 Рехабилитација локалних путева: геодетско обележавање, 

израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и 
елабората безбедности приликом извођења радова и потпуно 

извођење радова по пројекту –предходне радове, земљане 

радовеи радове на рехабилитацији коловозне контрукције. 
Плитке санације подразумевају  стругање асфалта у дебљини 

од 6 цм и израда слоја асфалта BNS 22 у дебљини од 6цм на 

делу укупне површине за пресвлачење. По процени 30% 
укупне површине. 

Изравнавање и нивелисање постојећег пута слојем од асфалт 

бетона АБ -11 дебљине d=2 цм уз емулзирање подлоге 
кајтонском емулзијом у количини оа мин 300 г/м.  

Пресвлачење хабајућим слојем од асфалт бетона АБ-11 

дебљине d=5 цм). 

М2 49.100,00 21,74 1.067.434,00 

7 Изградња тротоара:геодетско обележавање, израда пројекта 

привремене саобраћајне сигнализације и елабората 

безбедности приликом извођења радова и потпуно извођење 

М2 782,00 55,26 43.213,32 



 

 

радова по пројекту – претходне радове, земљане радове и 

радове на Изградњи троторара (Израда носивог слоја od 

механички збијеног зрнастог каменог агрегата (0-31.5) mm d = 

12.00 cm. 
Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог 

каменогматеријала у носиви слој коловозне конструкције, 

прииспитивању збијености кружном плочом Ø30 захтева се 
модул стишљивости Ме=40 МN/m2.  

Израда хабајућег слоја од асфалт бетона AB8 d = 3 cm. 

Начин уграђивања квалитет и количине везива као и све 
потребне поступке спровести према стандарду СРПС 

У.Е4.014. Израђује се према техничким условима датим 

упројекту. 
Израда битуминизираног носећег слоја БНС 22, дебљине 5cm 

Слој је потребно урадити у свему према важећем стандарду 

СРПС.У.Е9.021. Производња мешавине се врши машински. 
Све карактеристике уграђивања и квалитет уграђене мешавине 

морају одговарати стандарду за БНС. Израђује се према 

техничким условима датим у пројекту. 
Набавка, транспорт и уграђивање СИВИХ бетонских, 

једнослојних ивичњака МБ40 на слоју бетона МБ15. 

Полагање ивичњака извести са спојницама ширине 1cm, а 
затим их испунити цементним малтером 1:3. Фуге се обрађују 

са упуштањем од 0.5cm, а размакнуте су за испуштање 

атмосферске воде. Не сме се уграђивати ивичњак ако на 
видним површинама има више од 5% оштећења. Квалитет се 

доказује атестом. 

 

Укупно: 

 

    
1.558.831,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОГ 2 – ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА  

Заокружити у којој валути се  попуњава образац Понуде:   ДИН  /  ЕВРО. 

 

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  

1 
Рок важења понуде (*најмање 90 дана од дана 

отварања понуда) 
 дана 90 

2 Рок извршења уговорних обавеза   

2.1. 
Укупно трајање уговора  

(од дана ступања на снагу уговора) 
година 10 

2.2. 
Трајање Периода припрема и имплементације  

(од дана ступања на снагу уговора) 
месеци 24 

3 Понуда понуђача (попунити)     

3.1. 
Укупан износ капиталних улагања од стране 

Приватног партнера без ПДВ-а - уписати 

РСД / 

ЕВРО 1.558.831,32 

3.2. 

Укупна фиксна накнада за обезбеђивање 

доступности путне инфраструктуре за 

приватног партнера за цео период трајања 

уговора од 10 година без ПДВ-а која ће служити 

за бодовање Наручиоцу - уписати 
 

Напомена: Укупан износ фиксне накнаде за читав 

период трајања уговора не може прећи износ од 

183.333.333,33 динара без ПДВ-а 

(3.1.=3.2.) 

РСД / 

ЕВРО 1.558.831,32 

3.3. Износ ПДВ-а 
__20___% 
(уписати 

%) 

311.766,26 
 

3.4. 

Укупна фиксна накнада за обезбеђивање 

доступности путне инфраструктуре за приватног 

партнера за цео период трајања уговора од 10 

година са ПДВ-ом  - уписати 

(3.2.+3.3.) 

РСД / 

ЕВРО 

 

1.870.597,58 
 

3.5. 

Попуст на цене из ценовника Наручиоца за радове 

на летњем и зимском одржавању путне 

инфраструктуре. Понуђени попуст ће служити 

Наручиоцу као резервни критеријум у оцени 

понуда. - уписати 

% 0,00 

 


