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ЦЕНОВНИК РАДОВА 

НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА 

без  ПДВ-а 

 

Шифра 

позиције 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

1. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА   

1.1 Редовни преглед јавних путева и објеката. км 90,54 

1.2. Сезонски преглед јавних путева, два пута годишње. км 363,60 

1.3. Ванредни прегледи јавних путева. пауш. 0,00 

1.4. Специјални прегледи јавних путева. 
пауш. 

 

0,00 

 

1.5. Викенд служба – дежурство суботом, недељом,    

 празником (искључује се период зимске службе).   

 Екипу сачињавају: техничар и два радника путара   

 са полутеретним камионом путарцем. 
 

 

 

 

1.5.1. Техничар h 694,81 

1.5.2. Радник путар (за једног радника) h 497,00 

1.5.3. Камион путарац – ефективан рад h 2.031,46 

1.5.4. Камион путарац – дежурство h 595,20 

1.5.5 Путарско возило – Пикап 

Путарско возило – Пикап - дежурствo 

h 

h 

1480,00 

485,36 

 

1.5.6. 

2. ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА 
  

2.1. Ручно кресање денивелисане банкине.  

Цена обухвата: кресање банкине у слоју од d = 10 cm са 

планирањем и разастирањем материјала низ косину 

насипа. м2 99,24 

 

2.2. 

 

Ручно кресање денивелисане банкине испод одбојне 

ограде. 

Цена обухвата: кресање банкине у слоју од d = 10 cm са 

планирањем и разастирањем материјала низ косину 

насипа. 

 

 

м2 138,94 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

2.3. 

 

Машинско кресање денивелисане банкине. 

Цена обухвата: кресање банкине у слоју од 10 cm 

грејдером 90% и ручним дотеривањем 10% са 

разастирањем материјала низ косину насипа. м2 28,99 

 

2.4. 

 

Ручно разастирање шљунка или каменог агрегата  на 

банкинама у слоју од d = 10 cm са ваљањем. 

Цена обухвата:набавку шљунка природне мешавине 

или дробљеног каменог агрегата, са превозом на 

30 км, ручно разастирање материјала и  ваљање вибро- 

ваљком. 

  

 

 

2.4.1. Шљунак природне мешавине м2 227,27 

2.4.1. Дробљени камени агрегат м2 254,77 

2.5. Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата 

на банкинама у слоју од d = 10 cm са ваљањем. 

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.   

2.5.1. Шљунак природне мешавине м2 151,62 

2.5.2. Дробљени камени агрегат м2 179,12 

2.6. Кошење траве   

2.6.1. Машинско кошење банкина  м2 3,98 

2.6.2. На слободним површинама са косачицом прикљученом 

на трактор. м2 2,93 

2.6.3. Ручно на површинама око смероказа, колобрана, обојених 

ограда и на чистом простору где приступ машине није 

могућ. м2 6,89 

2.7. Утовар траве на камион и превоз на депонију 5км. м2 3,95 

2.8. Сечење густог шибља преко 50 ком./м2.   

2.8.1. Ручно са слагањем на страну. м2 57,80 

2.8.2. Машински са слагањем на страну. м2 25,94 

2.8.3. Машински са утоваром и превоз на 1км. м2 31,87 

 

2.9. 
Ручно сечење дрвећа 

Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање 

грана, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и 

остављање на страну. 

  

2.9.1. Пречник стабла од 10-20цм. ком. 565,68 

2.9.2. Пречник стабла од 20-30цм. ком. 1.358,71 

2.9.3. Пречник стабла од 30-50цм. ком. 3.175,74 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

2.10 

 

Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева 

ровокопачем. 

Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на 

сечењу стабла са кресањем грана и вађење пањева 

ровокопачем са остављањем на страну.   

2.10.1. Пречник стабла од 10-20цм. ком. 557,53 

2.10.2. Пречник стабла од 20-30цм. ком. 1.265,52 

2.10.3. Пречник стабла од 30-50цм. ком. 2.953,05 

 

2.11. 

 

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим 

објектима са слагањем на страну. 

  

2.11.1. Пречника до 10цм. ком. 57,88 

2.11.2. Пречника до 10 - 20 цм. ком. 85,27 

2.11.3. Пречника до 20 – 30 цм. ком. 134,81 

2.11.4. Пречника преко 30 цм. ком. 279,64 

 

2.12. 

 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одвозом 

материјала колицима на 20м. 

м3 1.429,90 

 

2.13. 

 

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним 

утоваром и одвозом материјала на депонију. 

  

2.13.1. Са превозом на 1 км. м3 1.670,63 

2.13.2. Са превозом на 2 км. м3 1.707,84 

2.13.3. Са превозом на 3 км. м3 1.841,16 

2.13.4. Са превозом на 5 км. м3 1.950,38 

2.13.5. Са превозом на 10 км. м3 2.003,61 

 

2.14. 

 

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. 

  

2.14.1. Са одбацивањем материјала на страну. м3 257,35 

2.14.2. Са превозом материјала на 1 км. м3 389,33 

2.14.3. Са превозом материјала на 2 км. м3 426,56 

2.14.4. Са превозом материјала на 3 км. м3 459,87 

2.14.5. Са превозом материјала на 10 км. м3 535,31 

 

2.15. 

 

Машинско планирање косина усека и насипа. 

Цена обухвата: фино планирање косина грејдером 90% са 

ручним дотеривањем 10%. м2 43,29 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

2.16. 

 

Хумузирање и затрављивање косина усека и насипа у 

слоју од d = 20cm.  

Цена обухвата: машински ископ и утовар хумуса са 

превозом на 5 км, разастирање хумуса ручно или 

машински, набавку семена траве и ручно засејавање. 

  

2.16.1. Са ручним разастирањем м2 278,04 

2.16.2. Са разастирањем грејдером 90% и ручно 10% м2 138,42 

 

2.17. 

 

Израда поплета на косинама усека и насипа висине 30 цм. 

Цена обухвата: набавку коља и прућа и рад радника на 

изради поплета. 
м1 613,84 

2.18. Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и 

превозом обрушеног материјала на депонију. 

Цена обухвата: рад радника на уклањању мањих 

нестабилних стенских блокова уз употрбу пијука, 

ручно прикупљање и утовар  обрушеног материјала 

у камион и превоз на депонију. Са превозом до 3км. м3 2.932,04 

 

2.19. 

 

Поправка жичане заштитне мреже на косинама усека и 

засека. 

Цена обухвата: рад радника на одсецању оштећених 

делова постојеће мреже, навезивању и причвршћивању 

нових делова мреже за тло. Набавка жичане мреже плаћа 

се по рачуну. м2 495,97 

 

2.20. 

 

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 преносу, 

развлачењу, затезању и причвршћивању  жичане мреже за 

тло са израдом и постављањем тегова. 

Набавка жичане мреже плаћа се по рачуну. м2 411,03 

 

2.21. 

 

Поправка пешачких стаза од армираног бетона 

d=7 цм на пропустима и мањим мостовима распона до 

10м. 

Цена обухвата: рушење и одвоз оштећених делова 

на 20 м, набавку и уграђивање бетона МБ-30, 

двостране оплате и арматуре. Превоз свих материјала од 

произвођача до пункта и од пункта до места 

уграђивања, просечно на 30 км, обухваћен је 

ценом. м2 2.670,28 

 

2.22. 

 

Поправка кегли и облога од ломљеног камена 

d = 30 цм на слоју песка d = 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 2.915,77 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

2.23. 

 

Израда калдрме од ломљеног камена d = 25 цм на 

слоју песка d = 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 2.396,87 

 

2.24. 
 

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 

10м и зидање зида. м3 12.535,78 

2.25. 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 10м, справљање бетона МБ-20,  превоз 

аутомешалицом на 30 км и уграђивање  первибратором у 

двостраној оплати. м3 16.507,33 

 

2.26. 

 

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.   

2.26.1. Од бетона МБ-20 м3 15.667,10 

2.26.2. Од бетона МБ-30 м3 16.135,70 

 

2.27. 

 

Израда габиона ради заштите косине обале од 

подлокавања. 

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 5.050,82 

 

2.28. 

 

Облагање косине или обале  каменом наслагом. 

Цена обухвата: набавку  ломљеног  камена крупноће 30-

50 цм, превоз камена  на 30 км и ручно 

уграђивање. м3 3.077,76 

 

2.29. 

 

Калдрмисање приступних путева  ломљеним  каменом 

Цена обухвата: набавку ломљеног камена и шљунка са 

превозом  на 30 км и рад радника на уграђивању. м2 1,838,84 

 

2.30. 

 

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим 

пословима одржавања.   
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

2.30.1. Дипломирани инжењер h 1.348,90 

2.30.2. Инжењер h 995,80 

2.30.3. Техничар h 794,06 

2.30.4. Радник пута h 592,32 

3. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА 

  

 

3.1. 

 

Ручно чишћење путних јаркова у слоју d = 10 цм са 

планирањем дна јарка. 

Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка и 

одстрањивање сувишног материјала одбацивањем на 

страну или утоваром у колица и одвозом до 

20м.   

3.1.1. Са одбацивањем материјала на страну. м1 108,09 

3.1.1. Са одвозом материјала на 20 метара. м1 162,07 

 

3.2. 

 

Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју до 

d = 10 цм. 

Цена обухвата: чишћење риголе иии берме са уклањањем 

материјала одбацивањем на страну или утоваром  у 

колица и одвозом до 20 м.  

 

 

3.2.1. Са одбацивањем материјала на страну. м1 93,27 

3.2.2. Са одвозом материјала на 20 метара. м1 139,25 

 

3.3. 

 

Машинско чишћење берми од наноса у слоју до d = 10 цм 

са пребацивањем материјала на страну или 

утоваром и превозом на депонију.   

3.3.1. Са одбацивањем материјала на страну. м1 26,93 

3.3.2. Са превозом до 3 км. м1 58,32 

 

3.4. 

 

Ручни ископ одводних јаркова и корекција.  

Цена обухвата: ископ земље према типу јарка, 

пребацивање на банкину или утовар у колица и одвоз 

на депонију.   

3.4.1. Са пребацивањем до 3 м. м3 1.963,49 

3.4.2. Са одвозом земље до 20 м. м3 2.511.49 

 

3.5. 

 

Машински ископ одводних јаркова и корекција 

Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 

дотеривањем 20 %, пребацивање земље на банкину или 

утовар у возило и превоз на депонију.   

3.5.1. Са одбацивањем земље на банкину м3 550,32 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

3.5.2. Са превозом земље до 2 км м3 691,84 

3.5.3. Са превозом земље до 5 км м3 873,00 

 

3.6. 

 

Ручно чишћење наноса из цевастих  и плочастих 

пропуста. 

Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из 

пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20м. м3 3.335,53 

 

3.7. 

 

Машинско чишћење глава и шахти пропуста. 

Цена обухвата: ископ ровокопачем  70 % и ручно 

30% са одбацивањем материјала на страну или 

утоваром и превозом на депонију .   

3.7.1. Са одбацивањем на страну. м3 994,55 

3.7.2. Са превозом до 2 км м3 1.207,28 

3.7.3. Са превозом до 5 км м3 1.293,82 

 

3.8. 

 

Поправка оштећених бетонских ригола пресвлачењем 

ситнозрним асфалт бетоном за d = 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 289,35 

 

3.9. 

 

Израда  ригола од асфалт  бетона d = 10 цм , на подлози 

од шљунка d = 15 цм. 

Цена обухвата: набавку шљунка са превозом на 

30 км, набавку  асфалта, ручно разастирање шљунка и 

асфалта са прскањем подлоге емулзијом и ваљање 

виброваљком. Превоз агрегата од изворишта до асфалтне 

базе, превоз асфалтне масе од асфалтне базе до места 

уграђивања, као и израда риголског ивичњака  15/30 цм 

посебно се обрачунавају. м1 1.477,93 

 

3.10. 

 

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 1.204,20 
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3.11. 

 

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 2.591,62 

 

3.12. 

 

Израда нове  бетонске риголе b = 75 цм. 

Цена обухвата: справљање бетона МБ-20, превоз бетона 

аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у 

оплати за риголе. м1 2.160,24 

 

3.13. 

 

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 первибратором у 

двостраној оплати . м1 1.096,23 

 

3.14. 

 

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 ивичњака нису обухваћени ценом. 

 

  

3.14.1. Ивичњак 12/18 цм м1 746,15 

3.14.2. Ивичњак 18/24 цм м1 1.119,35 

3.14.3. Ивичњак 20/24 цм м1 1.137,14 

3.14.4. Ивичњак 24/24 цм м1 1.234,07 

 

3.15. 

 

Облагање одводних јаркова монтажним бетонским 

каналетама на слоју песка d = 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 798,62 

 

3.16. 

 

Облагање одводних јаркова бетоном МБ-20 на 

слоју шљунка d = 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 2.249,82 

 

3.17. 

 

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 398,03 
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3.18. 

 

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. 
м1 3.920,68 

4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ 

КОЛОВОЗА 

  

 

4.1. 

 

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на 

коловизу сирине 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 168,94 

 

4.2. 

 

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 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 208,08 

 

4.3. 

 

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 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, издувавање 

пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним 

агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим 

песком и регулисање саобраћаја. м1 249,48 

 

4.4. 

 

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 машином за 

фуговање, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја. м1 218,05 
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4.5. 

 

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 материјала 

компресора и радника, обострано опсецање ивица 

пукотина секачем на пикамеру, издувавање пукотина 

компримованим ваздухом, загревање ПБ масе, заливање 

пукотина ПБ масом , посипање сувим песком и 

регулисање саобраћаја. м1 236,62 

 

4.6. 

 

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 посебно се обрачунава. 

 

 

 

м2 251.24 

 

4.7. 

 

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 46,57 

 

4.8. 

 

Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором  и 

пнеумарским пиштољем са пребавцивањем раскопаног 

материјала на банкину и издувавањем рупе компресором. 

 

 

 

м1 78,01 

 

4.9. 

 

Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем 

са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и 

чишћењем рупе метлом. м1 108,49 

 

4.10. 

 

Рушење испуцалог асфалтног коловоза d = 6-8 цм 

пнеуматским пиштољем, са пребацивањем раскопаног 

материјала на банкину, издувавањем рупе компресором и 

чишћењем метлом. За дебљине веће од 8 цм или мање од 

6 цм обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм х 

одговарајућа дебљина. м2 398,43 

 

4.11. 

 

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза d = 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 х одговарајућа дебљина. м2 518,66 
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4.12. 

 

Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење 

ударних рупа и скидање издигнутог гребена колотрага 

глодалицом за асфалт "Wirtgen"-1000. Обрачун је за d = 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.   

4.12.1. На скидању грабена колотрага м2 24,96 

4.12.2. 
На скидању асфалта као припрему за крпљење ударних 

рупа где се одмах уграђује асфалт d = 1 цм 
м2 43,80 

 

4.13. 

 

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 асфалтне базе 

посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на уграђивању 

асфалта је 2,5 т/х .           

4.13.1. Асфалт бетоном од еруптивног агрегата т 9.980,16 

 

4.14. 

 

Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других 

оштећења на коловозу готовом асфалтном масом 

дебљине d = 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.   
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4.14.1. Асфалт бетоном од еруптивног агрегата т 9.650,22 

 

4.15. 

 

Крпљење уданих 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 удану рупу и ваљање виброваљком. 

Набавку хладне асфалтне масе са транспортом од 

произвођача до депоније посебно обрачунати. т 4.188,46 

 

4.16. 

 

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 

уграђивања обрачунати по ценовнику за масовни 

транспорт и то 0,728 т по тони асфалтне масе. т 16.150,82 

 

4.17. 

 

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером 

(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.   

4.17.1. Асфалт бетоном од еруптивног агрегата т 8.050,90 

 

4.18. 

 

Рушење асфалтног коловоза  d = 5 цм. 

Цена обухвата: браздање асфалта грејдером са ријачем, 

прикупљање материјала грејдером, утовар материјала 

утоваривачем и превоз камионом на депонију на 2 км.   

4.18.1. Површине по оштећењу преко 50 м2 м2 128,72 

4.18.2. Површине по оштећењу до 50 м2 м2 167,98 

 

4.19. 

 

Рушење подлоге коловоза  d = 25 цм. 

Цена обухвата: браздање подлоге грејдером са ријачем, 

утовар материјала утоваривачем и превоз материјала 

камионом на депонију на 2 км.   

4.19.1. Површине по оштећењу преко 50 м2 м2 163,79 

4.19.2. Површине по оштећењу до 50 м2 м2 176,92 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

4.20. 

 

Израда постељице. 

Цена обухвата: планирање постељице грејдером уз 

ручну поправку и ваљање виброваљком.  м2 73,10 

 

4.21. 

 

Израда тампона од шљунка природне мешавине. 

Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом до 30 

км, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање 

виброваљком уз поливање водом. м3 1.670,94 

  
  

 

4.23. 

 

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 35,54 

5. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И 

ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА 

  

 

5.1. 

 

Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком.  

Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом 

до 30 км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, 

чишћење и попуњавање рупе и ваљање виброваљком.   

5.1.1. Са ваљањем м3 2.730,81 

5.1.2. Без ваљања м3 2.640,64 

 

5.2. 

 

Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30 

мм. 

Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 мм са 

превозом до 30 км, исецање ивица рупе, раскопавање 

застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање 

виброваљком.   

5.2.1. Са ваљањем м3 2.973,81 

5.2.2. Без ваљања м3 2.931,64 

 

5.3. 

 

Ручно крпљење ударних рупа брдском дробином из 

сипара или шљунком са спрудишта. 

Цена обухвата: машинско прикупљање материјала и 

утовар у камион, превоз до 30 км, исецање ивица рупе, 

раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и 

ваљање виброваљком.   

5.3.1. Са ваљањем м3 2.360,86 

5.3.2. Без ваљања м3 

2.270,70 

 

 

 

 

 



16 
 

Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

5.4. 

 

Уграђивање тампона од каменог агрегата 0-63 према 

техничком опису. Цена обухвата: Машинско 

разастирање, планирање и ваљање материјала. Набавка 

материјала се обрачунава према Ценовнику или 

анализом цене коју оверава надзорни орган. Транспорт 

материјала обрачунава се по ценовнику транспорта а 

даљину оверава надзор.  

Без набавке и превоза материјала. м3 300,00 

 

5.5. 

 

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 444,56 

 

5.6. 

 

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 1.268,58 

6. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ 

  

 

6.1. 

 

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 стопе, 

намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и 

набијање земље око стуба и распланирање вишка 

земље. ком. 1.034,27 

 

6.2. 

 

Намештање изваљеног смероказа. 

Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, 

откоп земље око смероказа, намештање смероказа у 

нормалан положлај, затрпавање и набијање земље око 

смероказа и  распланирање вишка земље. ком. 690,38 

 

6.3. 

 

Исправљање искривљеног колобрана и стуба 

саобраћајног знака. 

 Цена обухвата: превоз радника од пункта до места 

рада, постављање стуба у нормалан положлај и 

учвршћивање стуба набијањем земље око истог. ком. 817,63 

 

6.4. 

 

Исправљање искривљеног смероказа. 

Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, ком. 395,19 



17 
 

постављање смероказа у нормалан положај и 

учвршћивање смероказа набијањем земље око истог. 

 

 

Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

6.5. 

 

Причвршћивање олабављеног знака за стуб. 

Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада 

и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни. ком. 501,80 

 

6.6. 

 

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. 

Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, 

демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на 

депонију.   

6.6.1. 

 

Знак димензија до 120х120х120 цм, 90х120 цм 

и пречника до 90 цм. 

ком. 561,76 

 

6.7. 

 

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, постављање 

стуба или рама са израдом стопе од бетона МБ-15, 

затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање 

остатка материјала на банкини или одбацивање низ 

косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од 

произвођача до пункта није обухваћена ценом.   

6.7.1. 

 

Стуб за знаке димензија до 120х120х120 цм, 90х120 цм 

и пречника до 90 цм. 

ком. 944,53 

 

6.8. 

 

Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. 

стопом.   

6.8.1. 

 

Стуб за знаке димензија до 120х120х120 цм, 90х120 цм 

и пречника до 90 цм. 

ком. 237,43 

6.8.2. Рам за знак димензија до 150х200 цм ком. 909,29 

 

6.9. 

 

Монтирање саобраћајног знака. 

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.   

6.9.1. 

 

За саобраћајни знак димензија до 120х120х120 цм, 

90х120 цм и пречника до 90 цм. 

ком. 227.51 

 

6.10. 

 

Постављање пластичног или металног смероказа на 

банкину. 

Цена обухвата: превоз смероказа и радника од пункта 

до места рада, ручни ископ рупе, постављање 

смероказа, затрпавање рупе и набијање земље око ком. 194,78 
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смероказа са планирањем вишка земље на банкини. 

Набавка смероказа са превозом од произвођача до 

пункта није обухваћена ценом. 

 

 

Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 

6.11. 

 

Постављање саобраћајног огледала на непрегледним 

кривинама. Плаћа се по понуди произвођача. ком. по понуди 

 

6.12. 

 

Замена смероказне призме на сигурносној огради за 

возила. 

Цена обухвата: превоз призме и радника од пункта до 

места рада, одвијање старог завртња, постављање 

призме и притезање новог завртња. Набавка призме са 

превозом од произвођача до пункта није обухваћена 

ценом. ком. 47,50 

  
  

6.13. 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 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 16,43 

 

6.14. 

 

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, тачкање 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 18,70 

 

6.15. 

 

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 употребу мобилног компресора. Дебљина 

слоја нанесене боје, па према томе и количина 

материјала, признаје се према упутству за рад 

произвођача боје, а набавна цена материјала по јед. 

мере признаје се по рачуну који је испоставио 

произвођач за испоручену робу. м2 502,47 
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6.16. 

 

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 484,02 

 

6.18. 

 

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 

монтажу новог плашта. Набавка плашта са превозом од 

произвођача до пункта није обухваћена ценом. м1 411,42 

 

6.19. 

 

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. 1.036,24 

 

6.20. 

 

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. 228,65 

 

6.21. 

 

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. 286,74 

 

6.22. 

 

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 225,75 

 

6.23. 

 

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 85,64 
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6.24. 

 

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 утоваре и 

истоваре. Набавка ограде са превозом од произвођача 

до пункта није обухваћена ценом. м1 549,29 

 

6.25. 

 

Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде 

за возила са стубовима на 2м  на мањим потезима. 

Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта до 

места постављања, побијање стубува и монтажу 

одстојника и плашта, укључујући све утоваре и  

истоваре. Набавка ограде са превозом од произвођача 

до пункта није обухваћена ценом. м1 837,21 

 

6.26. 

 

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 превозом од 

произвођача до пункта није обухваћена ценом. м1 1.026,47 

 

6.27. 

 

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 

специјалном  возилу.   

6.27.1. Ручно чишћење и прање ком. 90,85 

6.27.2. Машинско чишћење и прање h 6.200,80 

 

6.28. 

 

Кречење граничних белега, бетонских и камених 

објеката, парапета и ограда на мостовима. 

Цена обухвата: набавку креча, справљање кречног 

раствора и кречење два пута, уз претходно чишћење 

површине од блата и прашине. м2 75,23 

 

6.29. 

 

Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне ограде за 

возила и осталих гвоздених ограда масном бојом. 

Цена обухвата: набавку минијума, разређивача, уљање 

боје и шмиргл папира, чишћење површине од рђе и 

наношење основне боје и два пута уљане боје. 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 820,23 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ   

 

7. ПРОИЗВОДЊА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА   

 

7.1. 

 

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.   

7.1.1. Размере 1:1 м3 15.930,93 

7.1.2. Размере 1:2 м3 11.715,16 

7.1.3. Размере 1:3 м3 9.818,74 

 

7.2. 

 

Производња бетона 

Церна 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/h, утоваривача и радника на 

справљању бетона.   

7.2.1. Бетон МБ-15 м3 5.848,65 

7.2.2. Бетон МБ-20 м3 6.448,90 

7.2.3. Бетон МБ-30 м3 7.047,50 

 

7.3. 

 

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.   

7.3.1. Неармиране конструкције м3 6.129,00 

7.3.2. Армиране конструкције м3 6.343,38 

 

7.4. 

 

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.   

7.4.1. Неармиране конструкције м3 4.534,30 

7.4.2. Армиране конструкције м3 4.728,82 

 

7.5. 

 

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага у већ 

припремљену ударну рупу са ваљањем уграђеног 

асфалта. 

Цена обухвата: превоз радника и механизаеије 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/h. т 2.980,76 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

  
  

7.6. Ручно уграђивање асфалта у риголе. 

Цена обухвата: превоз радника и механизаеије 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/h. т 1.975,85 

 

7.7. 

 

Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе. 

Цена обухвата: превоз радника и механизаеије од 

асфалтне базе до места уграђивања, набавку 

полустабилне емулзије, рад компресора, шприц машине 

за емулзију, виброваљка и радника на уграђивању 

асфалта. Превоз асфалта посебно се обрачунава. 

Учинак гарнитуре на уграђивању асфалта је 6 т/h. т 1.836,34 

 

7.8. 

 

Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и 

везивање једноставне и средње сложене арматуре. 

Цена обухвата: набавка арматуре и жице за везивање са 

утоваром у камион и певозом на 30 км, истовар из 

камиона са преносом на 20 м и рад радника на 

уграђивању.   

7.8.1. Пресека до 12 мм кг 137,83 

7.8.2. Пресека преко 12 мм кг 117,22 

8. УСЛУГА ДЕПОНОВАЊА – ДЕПОНИЈА КНИЋ   

8.1. Депоновање земље, шута и ком. отпада – правна лица м3 605.,00 

8.2. 
Депоновање отпада који захтева посебну припрему за 

уништење 
м3 2.530,00 

8.3. Депоновање земље, шута и ком. отпада – физичка лица м3 55,00 

8.4. Депоновање земље м3 55,00 

9. УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА 
  

9.1. Ручно чишћење снега h 900,00 

9.2. Рад радника на чишћењу отпада h 600,00 

9.3. Уклањање дивљих депонија Општине Кнић м3 1.550,00 

9.4. Морорна косилица – силк са руковаоцем h 1.000,00 

9.5. Изношење отпада из стамбених просторија Тура 2.100,00 

9.6. Изношење отпада из пословних и радних просторија Тура 

 

6.000,00 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ   

10. ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ   

10.1. Поправка водоводне инсталације h 833,33 

10.2. Хитне интервенције h 1.074,64 

10.3. Демонтажа и монтажа водомера и водоводне арматуре Kom. 1.500,00 

10.4. Остали радови h 716,42 

10.5. Очитавање водомера – по наруџбини Kom. 963,96 

10.6. Излазак по квару (са коришћењем сервисног возила) 
По 

изласку 
567,00 

10.7. 
Припремно-завршни радови (са коришћењем сервисног 

возила) 

По 

изласку 
1.048,95 

10.8. Уградња водомера по наруџби 4" (без водомера) Kom. 10.810,60 

10.9. Уградња водомера по наруџби 2" (без водомера) Kom. 6.408,42 

10.10. Уградња водомера по наруџби 6/4" (без водомера) Kom. 4.696,87 

10.11. Уградња водомера по наруџби 5/4" (без водомера) Kom. 4.391,69 

10.12. Уградња водомера по наруџби 1" (без водомера) Kom. 3.290,45 

10.13. 
Уградња водомера по наруџби 3/4" и 1/2" (без 

водомера) 
Kom. 2.202,48 

10.14. 
Ископ. Канал. Рова 0.8 x 0.4 и затрпавање рова са 

набијањем 
m 814,13 

10.15. Ручни ископ земље m3 1.620,41 

10.16. Израда шахте са поклопцем Kom. 16.221,87 

10.17. Уградња сервисираног водомера (баждареног) Kom. 2.375.00 

10.18. 

Уградња првог водомера (прикључење на мрежу- 

монтажа водомера са предрадњама неопходним за 

постављање на инсталацију, без материјала и водомера) 

по добијању сагласности 

Kom. 25.625,00 

10.19. Испитивање водомера по понуди понуђача  По понуди 

10.20. Затварање или пуштање воде на шелни Кпл. 1.500,00 

10.21. 
Раздвајање водомера из постојећих објеката 

(индивидуални водомери без материјала) 
Kom. 8.333,33 

11. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ 

МРЕЖИ 

  

11.1. Поправка канализационог прикључка  Кпл. По понуди 

11.2. Чишћење канализације (излазак два радника) h 2.089,51 

11.3. 
Прикључење на канализациону мрежу (по добијању 

сагласности) 
Kom. 41.000,00 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

12. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА   

12.1. 
Одржавање гробног места на месечном нивоу за гробља 

Главица и Аниште у Книћу 

по гр. 

месту 
10,00 

12.2. 
Издавање услова за изградњу породничне гробнице 

(Аниште у Книћу) 

по гр. 

месту 
2.550,00 

12.3. Сахрањивање у гробници и ископ раке 
по гр. 

месту 
5.500,00 

12.4. 

 

Напомена:      

Уређење гробног места на захтев странке (рад без 

потребног материјала) 

За одржавање гробаља на триторији општине Кнић 

примењују се цене за одржавање зелених површина-

одржавање трупа пута 

h 599,00 

13. ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ   

13.1. 
Закуп тезге и пијачног места на зеленој пијаци (на 

дневном нивоу) 
по месту 125,00 

13.2. Остали непоменути – производи (одржавање) по месту 125,00 

14. УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕСТА НА СТОЧНИМ 

ПИЈАЦАМА И МЕРЕЊА НА ВАГАМА 
  

14.1. 
Домаће животиње (кућни љубимци), живина и остале 

ситне животиње 

Дин/кавез 

(кутија) 
125,00 

14.2. 
Стока (свиње, краве, прасад, телад, овце, јагањци и 

друго) 
Дин/ком. 125,00 

14.3. Зрнасти и млевени производи (жито, кукуруз и слично) Дин/џак 125,00 

14.4. Мерење крупне стоке (краве, бикови) Дин/ком. 250,00 

14.5. Мерење телади Дин/ком. 166,66 

14.6. Мерење товљеника (свиње и овце) Дин/ком. 83,33 

14.7. Мерење ситне стоке (прасад и јагњад) Дин/ком. 41,66 

14.8. Приколице са купусом, пшеницом, кромпиром Дин/ком. 250,00 

14.9. Камион до 5 тона Дин/ком. 416,66 

15. 
УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕСТА ЗА ОСТАЛЕ 

ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

(ВАШАРИ И САЈМОВИ) 

  

15.1. Издавање простора за постављање реклама Ком. 700,00 

15.2. Издавање простора за луна парк (по вашару)   

15.2.1. Зона А Кпл. 56.000,00 

15.2.2. Зона Б Кпл. 40.000,00 

15.2.3. Зона Ц Кпл. 31.000,00 
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Шифра 

позиције 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

Мере 

Јединична 

цена 

15.3. Издавање простора за роштиљ   

15.3.1. Велики роштиљ (три места) Кпл. 7.600,00 

15.3.2. Средњи роштиљ (два места) Кпл. 5.000,00 

15.3.3. Мали роштиљ (једно место) Кпл. 3.300,00 

15.4. Издавање простора за кокице m2 800,00 

15.5. Издавање места за трамболина Кпл. 5.000,00 

15.6. Издавање места за мали рингишпил Кпл. 7.000,00 

15.7. Издавање места за шанк (бурад) Кпл. 1.500,00 

15.8. Издавање места испред Комуналца Кпл. 5.000,00 

15.9. Издавање места испред зграде (на тротоару)   

15.9.1. Зона А за тезгу (2m) Кпл. 1.500,00 

15.9.2. Зона Б за тезгу (2m) Кпл. 1.100,00 

15.9.3. Зона Ц за тезгу (2m) Кпл. 700,00 

15.10. Издавање простора за монтажни ресторан и кафић   

15.10.1. Зона А Кпл. 30.000,00 

15.10.2. Зона Б Кпл. 22.000,00 

15.10.3. Зона Ц Кпл. 12.000,00 

15.11. Издавање простора за шатор m2  

15.11.1. Зона А m2 1.000,00 

15.11.1. Зона Б m2 500,00 

15.12. Издавање простора за забавне делатности Кпл. 3.000,00 
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ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ МАТЕРИЈАЛА 

ВОЗИЛОМ ОД 10 ТОНА 

без  ПДВ-а 

 

Ред 

бр. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Динара / тона 

1. Превоз на 0,2 км 52,17 

2. Превоз на 0,3 км 54,66 

3. Превоз на 0,4 км 56,34 

4. Превоз на 0,5 км 57,55 

5. Превоз на 0,6 км 58,47 

6. Превоз на 0,7 км 59,20 

7. Превоз на 0,8 км 59,79 

8. Превоз на 0,9 км 60,28 

9. Превоз на 1 км 61,28 

10. Превоз на 2 км 81,95 

11. Превоз на 3 км 100,46 

12. Превоз на 4 км 117,14 

13. Превоз на 5 км 132,25 

14. Превоз на 6 км 146,01 

15. Превоз на 7 км 158,61 

16. Превоз на 8 км 170,17 

17. Превоз на 9 км 180,84 

18. Превоз на 10 км 190,71 

19. Превоз на 15 км 238,27 

20. Превоз на 20 км 275,39 

21. Превоз на 25 км 305,24 

22. Превоз на 30 км 329,79 

23. Превоз на 35 км 378,42 

24. Превоз на 40 км 427,04 

25. Превоз на 45 км 475,67 

26. Превоз на 50 км 524,30 

27. Превоз на 55 км 572,93 

28. Превоз на 60 км 621,56 
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Ред 

бр. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Динара / тона 

29. Превоз на 65 км 670,19 

30. Превоз на 70 км 718,82 

31. Превоз на 75 км 767,45 

32. Превоз на 80 км 816,08 

33. Превоз на 85 км 864,71 

34. Превоз на 90 км 913,34 

35. Превоз на 95 км 961,96 

36. Превоз на 100 км 1.010,59 

37. Превоз на 110 км 1.107,85 

38. Превоз на 120 км 1.205,11 

39. Превоз на 130 км 1.302,37 

40. Превоз на 140 км 1.399,63 

41. Превоз на 150 км 1.496,88 
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БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ 

без  ПДВ-а 

 

НАЗИВ РАДИКА Дин/час 

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР 674,45 

ЕЛЕКТРИЧАР 371,81 

ИНЖЕЊЕР 497,90 

МЕХАНИЧАР 371,81 

РАДНИК  I  ГРУПЕ 245,72 

РАДНИК  II  ГРУПЕ 283,55 

РАДНИК  III  ГРУПЕ 308,77 

ПУТАР 296,16 

РУКОВАОЦ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 346,60 

РУКОВАОЦ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 371,81 

РУКОВАОЦ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 397,03 

ТЕХНИЧАР 397,03 

ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА 371,81 

ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ 397,03 
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БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ 

без  ПДВ-а 

са фактором Ф = 2,1 

 

НАЗИВ РАДИКА Дин/час 

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР 1.348,90 

ЕЛЕКТРИЧАР 743,62 

ИНЖЕЊЕР 995,80 

МЕХАНИЧАР 743.62 

РАДНИК  I  ГРУПЕ 491,44 

РАДНИК  II  ГРУПЕ 567,10 

РАДНИК  III  ГРУПЕ 617,54 

ПУТАР 592,32 

РУКОВАОЦ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 693,20 

РУКОВАОЦ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 743,62 

РУКОВАОЦ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 794,06 

ТЕХНИЧАР 794,06 

ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА 743,62 

ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА ПРИКОЛИЦОМ 794,06 
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ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА ПО ЧАСУ 

без  ПДВ-а 

 

Ред. 

бр. 
СРЕДСТВА РАДА Јединица мере Цена 

1. БУЛДОЗЕР ТГ-80-90 h 5.800,00 

2. ГРЕЈДЕР МГ-145 h 6.600,00 

3. КАМИОН КИПЕР ОД 10 ТОНА – ФАП 1921 h 3.850,28 

4 КАМИОН КИПЕР ОД 10 ТОНА – ФАП 1921 
по гаженом 

километру 
110,48 

5. КАМИОН КИПЕР ОД 13 ТОНА – КАМАЗ 54112 h 4.132,38 

6 КАМИОН КИПЕР ОД 13 ТОНА – КАМАЗ 54112 
по гаженом 

километру 
128,56 

7. ПРАЊЕ АУТОЦИСТЕРНОМ -  ЈАВНА ПОВРШИНА 

 

Тура 

 

7.500,00 

8. 
РАДНИ САТ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА WOMA СА 

ДВА РАДНИКА 
h 8.500.00 

9. КАМИОН СА УРЕЂАЈЕМ ЗА СМЕЋЕ ДО 16 КУБИКА тура 6.500,00 

10. МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ АУТОЧИСТИЛИЦОМ 5𝑚3 h 7.000,00 

11. 
КОМБИНОВАНА МАШИНА - УТОВАРИВАЧ И 

БАГЕР – СКИП (ДО 8 ТОНА) 
h 3.960,00 

12. 
КОМБИНОВАНА МАШИНА - УТОВАРИВАЧ И 

БАГЕР – СКИП (ПРЕКО 8 ТОНА) 
h 4.340,00 

13. БАГЕР РОВОКОПАЧ– ИЦБ  80-14  h 2.050,00 

14. БАГЕР – КАТ 206 БФТ (РОВОКОПАЧ) h 6.252,72 

15. ВАЉАК ДО 2 ТОНЕ h 1.550,00 

16. ВАЉАК ОД 2 ДО 5 ТОНА  h 2.880,00 

17. ВАЉАК 7,5 ТОНА h 3.540,00 

18. ВИБРО – ПЛОЧА  h 552,84 

19. МАШИНА ЗА ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА h 1.300,00 

20. НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА ДО 25 ТОНА h 1.700,00 

21. НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА ДО 25 ТОНА 
по гаженом 

километру 
70,00 

22. ПРИКОЛИЦА ДО 3,5 ТОНА h 870,00 

23. ТРАКТОР IMT СА ПРИКОЛИЦОМ h 1.983,21 

24. ТРАКТОР IMT СА КОСАЧИЦОМ м2 3,98 

25. 
ТРАКТОР MASEY FERGUSON СА ТЕЛЕСКОПСКИМ 

ТАРУПОМ ЗА КОШЕЊЕ БАНКИНА И ШИБЉА 
м2 4,60 

26. ТРАКТОР MASEY FERGUSON h 1.700,00 
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Ред. 

бр. 
СРЕДСТВА РАДА Јединица мере Цена 

27. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО  
по гаженом 

километру 
40,00 

28. ПОЛУТЕРЕТНИ КАМИОН ДО 3 ТОНЕ - ПУТАРАЦ h 2.100,20 

29. МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН h 350,00 

30. МОТОРНА ТЕСТЕРА (СА РУКОВАОЦЕМ) h 1.420,71 

31. ТРИМЕР ЗА ШИБЉЕ И ТРАВУ h 1.610,10 

32. АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ СА РАДНИКОМ h 2.400,25 

33. ПУМПА ЗА ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ СА РАДНИКОМ h 1.440,08 

34. ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЋ ПИКАМЕР h 1.400,00 

35. САМОХОДНА КОСАЧИЦА h 540,00 

36. ВАЉАК ПРЕКО 5 ТОНА (за посебно ангажовање) h 
По 

понуди 

37.             КАМИОН SCANIA 16m3                                         h 4.850,00 

38. КАМИОН SCANIA 16m3  
по гаженом 

километру 
178,00 
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ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

(на стоваришту ЈКП „Комуналац“ без превоза са утоваром) 

без  ПДВ-а 

 

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА ЦЕНА m3 

КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 31 мм - I класа (у цену није 

урачунат транспорт и уградња материјала) 
1345,50 дин/m3 

КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 – 63 мм - I класа (у цену није 

урачунат транспорт и уградња материјала) 
1345,50 дин/m3 

КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 7 – 83 мм - III класа (у цену није 

урачунат транспорт и уградња материјала) 
774,00 дин/m3 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø300 (у цену није урачунат транспорт 

и складиштење материјала) 
1.728,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø400 (у цену није урачунат транспорт 

и складиштење материјала) 
2.580,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø500 (у цену није урачунат транспорт 

и складиштење материјала) 
3.216,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø600 (у цену није урачунат транспорт 

и складиштење материјала) 
3.780,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø800 (у цену није урачунат транспорт 

и складиштење материјала) 
5.784,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ЦЕВИ Ø1000 (у цену није урачунат 

транспорт и складиштење материјала) 
8.820,00 дин/ком 

ДУПЛО АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВ Ø1000 (у цену није урачунат 

транспорт и складиштење материјала) 
9.558,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКА ПОКЛ. ПЛОЧА 130/130/20 РУПА (у цену 

није урачунат транспорт и складиштење материјала) 
11.280,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКА ПОКЛ. ПЛОЧА 130/100/10 (у цену није 

урачунат транспорт и складиштење материјала) 
4.704,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКА ПОКЛ. ПЛОЧА 130/120/10 (у цену није 

урачунат транспорт и складиштење материјала) 
5.736,00 дин/ком 

АРМИРАНО БЕТОНСКА ПЛОЧА Ø840/10 (у цену није урачунат 

транспорт и складиштење материјала) 
2.100,00 дин/ком 

 

 

НАПОМЕНА: СВЕ ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а. 

 

 

 

 

                 ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ, директор: 

     Милош Старчевић, дипл.маш.инж. 

                 _____________________________ 
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