
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  15.   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   11. октобар  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       700,00

383.

Ha основу члана 32. став 1. тачка 6, Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник PC” 
број 129/07), Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник PC” број 88/11), Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 39. став 1. тачка 14 и члана 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној дана 11.10. 2013. године, донела 
je

О Д Л У К У
о услугама из комуналне делатности за koje je 
нa одлуке о промени цена потребно прибавити 

сагласност Скутпштине града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услуге из комуналне 

делатности, где су вршиоци комуналне делатности 
Јавна предузећа и Јавно комунална предузећа 
чији je оснивач град Панчево, за које je на Одлуке 
о промени цена потребно прибавити сагласност 
Скупштине града Панчева у смислу Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
PC” број 88/11).

Оснивач Јавних предузећа и Јавно комуналних 
предузећа je град Панчево (у даљем тексту: 
оснивач).

Права оснивача остварује Скупштина града 
Панчева (у даљем тексту: Скупштина града).

Члан 2.
Сагласност Скупштине града на Одлуке о 

промени цена прибавља се за следеће комуналне 
услуге:

1) снабдевање водом за пиће
2) одвоћење отпадних вода (канализација)
3) производња и дистрибуција топлотне 

енергије: 
3.1.) Цена грејања пo м2 за Тарифну групу I
3.2.) Цена грејања пo м2 за Тарифну групу II
3.3.) Цена грејања пo kWh за Тарифну групу I 

(варијабилни део и фиксни део) 
3.4.)Цена грејања пo kWh за Тарифну групу II 

(варијабилни део и фиксни део)
 3.5.) Цена припреме санитарне топле воде пo 

члану домаћинства 
3.6.) Цена припреме санитарне топле воде пo 

kWh (варијабилни део и фиксни део)
4) управљање комуналним отпадом 
управљање комуналним отпадом обухвата: 
4.1.) сакупљање и одвожење кућног отпада 
4.2.) одлагање и уклањање кућног отпада
5) градски и приградски превоз путника

5.1.) услуга превоза путника и цена карата за 
превоз у Зони 1 

5.2.) услуга превоза путника и цена карата за 
превоз у Зони 2 

5.3.) услуга превоза путника и цена карата за 
превоз у Зони 3

5.4.) услуга превоза путника у Зони 1 и цена 
месечних претплатних карата за ученике са местом 
пребивалишта, односно боравка, на територији 
града Панчева

5.5.) услуга превоза путника у Зони 2 и 3 и цена 
месечних претплатних карата за ђаке и студенте 
са местом пребивалишта, односно боравка на 
територији града Панчева

5.6.) обавезне станичне услуге које се пружају 
путницима у оквиру Аутобуске станице Панчево 

5.7.) обавезне станичне услуге које се пружају 
превозницима у оквиру Аутобуске станице 
Панчево

6) управљање гробљима и погребне услуге
7) управљање јавним паркиралиштима
7.1) услуге уклањања и премештање паркираних 

возила са јавних саобраћајних површина
8) обезбеђење јавног осветљења
9) накнада за управљање јавним путевима
10) управљање пијацама
11) одржавање улица и путева
12) одржавање чистоће на површинама јавне 

намене
13) одржавање јавних зелених површина
14) димничарске услуге
15) делатност зоохигијене
16) уређење и одржавање околине (уређење и 

одржавање спортских терена и објеката)
Ha поступак поверавања обављања комуналне 

делатности: обезбеђење јавног осветљења и 
одржавање улица и путева, примењују се одредбе 
закона којим се уређују јавне набавке.

Члан 3.
Сагласност Скупштине града прибавља се на 

цене за услуге у области информисања, редовног 
етажног одржавања и коришћења/закупа спортских 
терена и објеката.

Члан 4.
До доношења нових Одлука о промени цена 

комуналних. услуга, у складу са одредбама ове 
Одлуке, остају на снази Одлуке о ценама комуналних 
услуга донети од стране јавних и јавно комуналних 
предузећа чији je оснивач град Панчево.

Члан 5.
Одлуке о промени цена за услуге које нису 

обухваћене чланом 2. ове одлуке достављају се 
Градском већу ради информисања.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

384.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 9. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник PC” број 88/11), члана 39. 
Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09, 05/12 и 4/13) и члана 
18.став 3. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена” Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 9/2013),Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 11.10. 2013. године, донела je

О Д Л У К У 
о

поверавању Јавном комуналном предузећу 
«Хигијена» Панчево послова сакупљања, 

одвожења и депоновања смећа из насељеног 
места Старчево и наплате услуга у вези

обављања послова

I
Прихвата се Одлука Управног одбора Јавног 

комуналног предузећа ”Хигијена” Панчево број 
4620/34-25 од 05.07.2013.године.

II
Град Панчево поверава Јавном комуналном 

предузећу «Хигијена» Панчево послове сакупљања, 
одвожења и депоновања смећа из насељеног 
места Старчево и наплату услуга у вези обављања 
послова.

III
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

385.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник PC” број 119/12), чланова 39. 
и 99., став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
11.10. 201 3. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ HA ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА” 

ПАНЧЕВО О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА РЕДОВНОГ 
ЕТАЖНОГ ОДРЖАВАЊА БРОЈ 1681 ОД 

29.08.2013. ГОДИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбо-

ра Јавног предузећа „Градска стамбена агенција” 
Панчево о повећању цена редовног етажног 
одржавања, број 1681 од 29.08.2013. године.

II
Јавно предузеће „Градска стамбена агенција” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

386.

Ha основу члана 38. Статута ЈП „ГСА”, Управни 
одбор ЈП „ГСА”, на својој 6. редовној седници, 
одржаној дана 29.08.2013. године, донео je:

О Д Л У К У

О повећању цена редовног етажног одржавања 
ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево за 2013, 
годину за планирани раст од 5,5%.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
Број: 1681
Панчево: 29.08.2013. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Новица Дукадиновски, с.р.
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387.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11.10. 2013. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена” Панчево о корекцији цене за 
вршење комуналних услуга сакупљања и 

одвожења смећа број 4620/34-21 од 05. јула 2013. 
године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена” 
Панчево о корекцији цене за вршење комуналних 
услуга сакупљања и одвожења смећа, број 4620/34-
21 од05.јула2013. године.

II
Јавно комунално предузеће „Хигијена” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

388.

Ha основу члана 37. Статута Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена” Панчево -пречишћен текст 
(„Сл.лист града Панчева” бр. 13/11 од 30.05.2011), 
Управни одбор Предузећа на редовној седници 
одржаној дана 05.07.2013. године, решавајући тачку 
21 усвојеног дневног реда - Разматрање предлога 
Одлуке бр. 2828/1 од 18.06.2013.године, о корекцији 
цена за вршење комуналних услуга сакупљања и 
одвожења смећа, једногласно доноси следећу

О Д Л У К У
о корекцији цене за вршење комуналих услуга 

сакупљања и одвожења смећа

Утврђују се НЕТО цене услуга сакупљања и 
одвожења смећа и то:
1. Стамбени простор 4,39 дин/м2
2. Пословни простор установа 4,39 дин/м2

3. Пословни простор предузећа 
- привреда

4,78 див/м2

4. Пословни простор 
трговинских делатности 
преко 150 м2

13,56 дин/м2

5. Пословни простор банака и 
осигуравајућих друштава

31,42 дин/м2

6. Пословни простор поште и 
телекомуникација

13,56 дин/м2

7. Простор пијаца - тржнице 13,56 дин/м2
8. Простор мини пијаца 5,90 дин/м2
9. Пословни простор правних 

лица и самосталне делатно-
сти (радње, угоститељски 
објекти и сл..)
а. I зона - Трговина, 
угоститељство, производња
и продаја брзе хране 
(пицерије, бурегџинице, 
ћевабџинице и сл.) пекаре, 
сви киосци, забавне и 
спортске кладионице 20,38 дин/м2
б. I зона - остале делатности 11,88 дин/м2
в.II зона - Трговина, уго-
ститељство, производњаи 
продаја брзе хране (пицерије, 
бурегџинице, ћевабцинице 
и сл.) пекаре, сви киосци, 
забавне и спортске 
кладионице 11,88 дин/м2
г. II зона - остале 
делатности

8,48 дин/м2

ђ. III зона - Трговина, 
угоститељство, производњаи 
продаја брзе хране (пицери-
је, бурегџинице, ћевабџини-
це и сл.) пекаре, сви киосци, 
забавне и спортске 
кладионице 8,48 дин/м2
е. III зона - остале 
делатности

6,77 дин/м2

Применом ове одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одобора ЈКП „Хигијена” 
Панчево о утврђивању цена за вршења комуналних 
услуга одлагања и уклањања отпада и другог смећа 
4620/11- од 17.12.2012, објављене у „Службеног 
листу града Панчева” бр. 2 од 14.03.2013 год.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу 
града Панчева”, a примењиваће се почев од 01. У 
наредном месецу од доношења одлуке.

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 4620/34-21 
Панчево, 05. јул 2013. године

Председник Управног одбора
Наумовски Зоран, с.р.
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389.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11..10. 201 3. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена” Панчево о корекцији цене 

за вршење комуналне услуге одлагања и 
уклањања отпада и другог смећа број 4620/34-

22 од 05. јула 2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена” 
Панчево о корекцији цене за вршење комуналне 
услуге одлагања и уклањања отпада и другог смећа, 
број 4620/34-22 од 05. јула 2013. године.

II
Јавно комунално предузеће „Хигијена” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

390.

Ha основу члана 37. Статута Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена” Панчево -пречишћен текст 
(„Сл.лист града Панчева” бр. 13/11 од 30.05.2011), 
Управни одбор Предузећа на редовној седници 
одржаној дана 05.07.2013. године, решавајући тачку 
22 усвојеног дневног реда - Разматрање предлога 
Одлуке бр. 2829/1 од 18.06.2013.године, о корекцији 
цене за вршење комуналне услуге одлагања и 
уклањања отпада и другог смећа, једногласно 
доноси следећу

ОДЛУКУ
о

корекцији цене за вршење комуналне услуге 
одлагања и уклањања отпада и другог смећа

Утврђује се нето цена за вршење комуналне 
услуге одлагања и уклањања отпада и другог смећа 
у износу од 2,52 дин/м2.

Применом ове одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одобора ЈКП „Хигијена” 
Панчево о уврђивању цена за вршења комуналних 
услуга одлагања и уклањања отпада и другог смећа 

4620/11 од 27.12.2012, објављене у „Службеног 
листу града Панчева” бр. 2од 14.03.2013 год.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу 
града Панчева”, a примењиваће се почев од 01. у 
наредном месецу од доношења одлуке.

JABHO КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 4620/34-22 
Панчево, 05. јул 2013. године

Председник УО
Зоран Наумовски, с.р.

391.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11.10. 2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора ЈКП „Грејање” Панчево о утврђивању 
цене грејања и санитарне топле воде број: 

10/1380-21 од 26.09.2013.године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање” 
Панчево о утврђивању цене грејања и санитарне 
топле воде, број: 10/1380-21 од 26.09.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће „Грејање” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5
ПАНЧЕВО, 11. октобар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

 

392.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање” 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр. 
4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни одбор 
је на седници одржаној 26.09.2013. год. донео 
следећу
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О Д Л У К У
о утвђивању цене грејања и санитарне топле 

воде

Члан 1.
Утврђују се цене грејања и санитарне топле 

воде : За Тарифну групу I по м2 износи:
Р.
бр. ОПИС

Цена у дин./м2 
без 

ПДВ-а 
месечно

1. СТАМБЕНИ ПРОСТОР-
станови у индивидуалним 
И колективним стамбеним 
објектима 94,14 дин/м2

За Тарифну групу II по м2 износи
Р 
бр.

ОПИС цена у дин./м2 
без ПДВ-а

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Установе из области дечје 
и социјалне заштите, 
школе, образовне установе, 
установе културе, објекти 
које користи омладина и 
градска управа, пословно-
стамбени објекти, радно- 
пословни објекти 129,77 дин/м2

За Тарифну групу I и Тарифну групу II по кwh, 
износи:

Р.
бр. ОПИС

цена у 
дин.    по кwh          

безПДВ-а
1. ПОСЛОВНИ И 

СТАМБЕНИ ПРОСТОР 
по кwh

1.1. Варијабилни део 6,18 дин/кwh
1.2. Фиксни део 31,01 дин/м2

За припрему санитарне топле воде по кwh, 
износи:

Р.бр. ОПИС
цена у дин.
по кwh без

ПДВ-а
1. ПРИПРЕМУ 

САНИТАРНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ по кwh

1.1. Варијабилни део 6,18 дин/кwh

1.2. Фиксни део 427,13 дин. 
по чл. дом.

За припрему топле воде по члану 
домаћинства, износи:

Р.бр. ОПИС
цена у дин. 
по члану 

без ПДВ-а
1. ПРИПРЕМУ 

САНИТАРНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ 

по члану домаћинства
1.1. По члану домаћинства 750,36 дин.

Члан 2.
Овом Одлуком престају да важе: Одлука 

Управног одбора бр. Г-3350/08/20-4 од 14.12.2009. 
године (,,Сл. лист града Панчева бр. 27/09), Одлука 
Управног одбора бр. Г-3350/08/20-5 од 14.12.2009. 
године (,,Сл. Лист града Панчева бр. 27/09), Одлука 
Управног одбора о утврђивању цене грејања и 
санитарне топле воде бр. Г-3350/08/60 од 10.11.2011. 
године („Сл. лист града Панчева бр. 34/11), Одлука 
Управног одбора о утврђивању цене грејања и 
санитарне топле воде бр. 10/1380-6 од 12.10.2012. 
године („Сл. Лист Града Панчева бр. 32/12).

Овом Одлуком повлаче се Одлука Управног 
одбора о утврђивању цене грејања и санитарне 
топле воде бр. 10/1380-10 од 22.01.2013. године, 
Одлука Управног одбора о утврђивању цене 
грејања и санитарне топле воде бр. 10/1380-18 од 
22.05.2013. године и Одлука Управног одбора о 
утврђивању цене грејања и санитарне топле воде 
бр. 10/1380-20 од 10.09.2013. године, с обзиром да 
нису разматране и нису ушле у процедуру добијања 
сагласности од Скупштине града Панчева.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
Оснивача.

Члан 4.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 10/1380-21   
Панчево, 26.09.2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УО
  Ивана Јовановић, с.р.

393.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11.10.2013.године, донела je    

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности нa Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа ,Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево,
број: 01-2749-4/2013 од 08.10.2013.године, 

о усвајању ценовника радова нa редовном 
одржавању улица и општинских путева нa 

територији града Панчева

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево, број: 01-2749-4/2013 од 
08.10.2013.године, о усвајању ценовника радова на 
редовном одржавању улица и општинских путева 
на територији града Панчева.



  Страна    6 -- Број  15                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                11. октобар 2013. године

II
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења у „Службеном листу града 
Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11.10.2013.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

 

394.

Управн одбор Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево на 325.
редовној седници Управног одбора, на основу чл. 
38.ст. I.T.1. Статута Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево („Службени 
лист града Панчева” бр.9/2013), a у вези чланова 
57. и 58.3акона о јавним путевима („Службени 
гласник PC” бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 
93/2012) и члана 7 Одлуке о улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима („Службени лист града 
Панчева” бр. 9/2010 и 36/2011) решавајући 4.тачку 
дневног реда

ИНФОРМАЦИЈА И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА 
HA РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА HA ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА, донео je следећу

ОДЛУКУ

I Управни одбор јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево УСВАЈА 
Ценовник радова на редовном одржавању улица и 
општинских путева на територији града Панчева за 
2014.годину у тексту који je приложен.

II Ценовник радова садржи појединачне цене 
за грађевински материјал, радну снагу, транспорт, 
гориво, механизацију, пнеуматике и друге елементе 
који утичу на формирање тржишне цене радова на 
одржавању.

III Појединачне цене из тачке II ове Одлуке 
формирају се на основу тржишне цене грађевинског 
материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто 
сатнина радника и званичних података које издаје 
Републички завод за статистику и информатику.

IV Саставни део ове Одлуке су појединачне 
цене за све елементе из овог ценовника.

V Ценовник радова на редовном одржавању 
улица и општинских путева на територији града 
Панчева за 2014.годину доставља се на сагласност 
Скупштини града Панчева.

По добијању сагласности од стране Скупштине 
града Панчева, Ценовник се објављује у „Службеном 
листу града Панчева”, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања, a примењиваће се од 01.01.2014.
године.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ”ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” 
Број :01-2749-4/2013 
Панчево, 08.10.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК УО
Александар Несторовић, с.р.

  
Šifra 
poz. O P I S    P O Z I C I J E Jed. 

mere
Jedinična  

cena
1. POSLOVI JAVNIH OVLAŠĆENJA IZ ZAŠTITE PUTEVA
1.1. Poslovi na utvrđivanju štetnih radnji na trupu puta  i uzurpaci-

ji zemljišta u zaštitnom pojasu puta, identifikaciji prekršioca, 
vođenju upravnog postupka i evidenciji.
Cena obuhvata: rad građevinskog inženjera i 
putničkog vozila i to 70 % u vožnji i 30 % po ceni za čekanje.

h

2.094,41
1.2. Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije za vreme 

izvođenja radova pauš
15.000,00

2. PREGLED JAVNIH PUTEVA

2.1. Redovni pregled javnih puteva i objekata . km 83,78

                                                                           CENOVNIK RADOVA    
                                                    NA REDOVNOM ODRŽAVANJU PUTEVA   
                                                                                     bez PDV-a   
 

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

са применом од 01. 01. 2014. године
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2.2. Sezonski pregledi javnih puteva, dva puta 
godišnje. km 363,60

2.5. Vikend služba-dežurstvo subotom, nedeljom i praznikom 
(isključuje se period zimske službe).
Ekipu sačinjavaju: tehničar i dva radnika putara sa poluteret-
nim kamionom putarcem.

2.5.1. Tehničar h 694,81
2.5.2. Radnik putar ( za jednog radnika) h 518,27
2.5.3. Kamion putarac - efektivan rad h 1.692,88
2.5.4. Kamion putarac - dežurstvo h 540,00

3. ODRŽAVANJE TRUPA PUTA

3.1. Ručno kresanje denivelisane bankine .
Cena obuhvata:kresanje bankine u sloju  od d=10 cm
sa planiranjem i razastiranjem materijala niz kosinu
nasipa.

m2
99,24

3.2. Ručno kresanje denivelisane bankine ispod odbojne 
ograde.
Cena obuhvata:kresanje bankine u sloju  od d=10 cm
sa planiranjem i razastiranjem materijala niz kosinu
nasipa.

m2

138,94
3.3. Mašinsko kresanje denivelisane bankine .

Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju  do 10 cm
grejderom 90 % i ručnim doterivanjem 10 % sa raza- 
stiranjem materijala niz kosinu nasipa.

m2

24,16
3.4. Ručno razastiranje šljunka ili kamenog agregata na 

bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavi-
ne ili drobljenog kamenog agregata, sa prevozom na 
30 km, ručno razastiranje materijala i  valjanje vibro-
valjkom. 

3.4.1. Šljunak prirodne mešavine m2 227,27
3.4.2. Drobljeni kameni agregat m2 254,77

3.5. Mašinsko razastiranje šljunka ili kamenog agregata 
na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavine
ili drobljenog kamenog agregata sa prevozom na 30 
km, razastiranje šljunka grejderom 90 % uz ručnu
popravku 10 % i valjanje vibrovaljkom.

3.5.1. Šljunak prirodne mešavine m2 151,62
3.5.2. Drobljeni kameni agregat m2 179,12

3.6. Košenje trave 
3.6.1. Sa bankina samohodnom motornom kosačicom m2 3,63
3.6.2. Na slobodnim površinama kosačicom priključe-

nom na traktor.
m2 2,52

2
Šifra
poz. O P I S    P O Z I C I J E

Jed.
mere

Jedinična 
cena

3.4. Ručno razastiranje šljunka ili kamenog agregata na 
bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavi-
ne ili drobljenog kamenog agregata, sa prevozom na 
30 km, ručno razastiranje materijala i  valjanje vibro-
valjkom. 

3.4.1. Šljunak prirodne mešavine m2 227,27
3.4.2. Drobljeni kameni agregat m2 254,77

3.5. Mašinsko razastiranje šljunka ili kamenog agregata 
na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavine
ili drobljenog kamenog agregata sa prevozom na 30 
km, razastiranje šljunka grejderom 90 % uz ručnu
popravku 10 % i valjanje vibrovaljkom.

3.5.1. Šljunak prirodne mešavine m2 151,62
3.5.2. Drobljeni kameni agregat m2 179,12

3.6. Košenje trave 
3.6.1. Sa bankina samohodnom motornom kosačicom m2 3,63
3.6.2. Na slobodnim površinama kosačicom priključe-

nom na traktor. m2 2,52
3.6.3. Ručno na površinama oko smerokaza, kolobrana,

odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup
mašine nije moguć. m2 5,90

3.7. Utovar trave u kamion i prevoz na deponiju na 
5 km. m2 3,29

3.8. Sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m2.
3.8.1. Ručno sa slaganjem na stranu. m2 50,00
3.8.2. Mašinski sa slaganjem na stranu. m2 21,62
3.8.3. Mašinski sa utovarom i prevozom na 1 km. m2 26,56

3.9. Ručno sečenje drveća 
Cena obuhvata: sečenje stabla iznad korena, kresa-
nje grana, rezanje stabla i debljih grana na pogo-
dnu dužinu i ostavljanje na stranu.

3.9.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 471,40
3.9.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.215,71
3.9.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 3.175,74

3.10. Mašinsko sečenje drveća sa vađenjem panjeva 
rovokopačem.
Cena obuhvata: rad radnika sa motornom testerom
na sečenju stabala sa kresanjem grana i vađenje 
panjeva rovokopačem sa ostavljanjem na stranu.

3.10.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 547,94
3.10.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.054,60
3.10.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 2.294,21

3.11. Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju
i drugim objektima sa slaganjem na stranu.

3.11.1. Prečnika do 10  cm kom. 56,57
3.11.2. Prečnika 10 - 20  cm kom. 79,39
3.11.3. Prečnika 20 - 30  cm kom. 129,01
3.11.4. Prečnika preko  30  cm kom. 258,03

3.12. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa od-
vozom materijala kolicima na 20 m. m3 1.429,08

3.13. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa ru-
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3.4. Ručno razastiranje šljunka ili kamenog agregata na 
bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavi-
ne ili drobljenog kamenog agregata, sa prevozom na 
30 km, ručno razastiranje materijala i  valjanje vibro-
valjkom. 

3.4.1. Šljunak prirodne mešavine m2 227,27
3.4.2. Drobljeni kameni agregat m2 254,77

3.5. Mašinsko razastiranje šljunka ili kamenog agregata 
na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem .
Cena obuhvata:nabavku šljunka prirodne mešavine
ili drobljenog kamenog agregata sa prevozom na 30 
km, razastiranje šljunka grejderom 90 % uz ručnu
popravku 10 % i valjanje vibrovaljkom.

3.5.1. Šljunak prirodne mešavine m2 151,62
3.5.2. Drobljeni kameni agregat m2 179,12

3.6. Košenje trave 
3.6.1. Sa bankina samohodnom motornom kosačicom m2 3,63
3.6.2. Na slobodnim površinama kosačicom priključe-

nom na traktor. m2 2,52
3.6.3. Ručno na površinama oko smerokaza, kolobrana,

odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup
mašine nije moguć. m2 5,90

3.7. Utovar trave u kamion i prevoz na deponiju na 
5 km. m2 3,29

3.8. Sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m2.
3.8.1. Ručno sa slaganjem na stranu. m2 50,00
3.8.2. Mašinski sa slaganjem na stranu. m2 21,62
3.8.3. Mašinski sa utovarom i prevozom na 1 km. m2 26,56

3.9. Ručno sečenje drveća 
Cena obuhvata: sečenje stabla iznad korena, kresa-
nje grana, rezanje stabla i debljih grana na pogo-
dnu dužinu i ostavljanje na stranu.

3.9.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 471,40
3.9.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.215,71
3.9.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 3.175,74

3.10. Mašinsko sečenje drveća sa vađenjem panjeva 
rovokopačem.
Cena obuhvata: rad radnika sa motornom testerom
na sečenju stabala sa kresanjem grana i vađenje 
panjeva rovokopačem sa ostavljanjem na stranu.

3.10.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 547,94
3.10.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.054,60
3.10.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 2.294,21

3.11. Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju
i drugim objektima sa slaganjem na stranu.

3.11.1. Prečnika do 10  cm kom. 56,57
3.11.2. Prečnika 10 - 20  cm kom. 79,39
3.11.3. Prečnika 20 - 30  cm kom. 129,01
3.11.4. Prečnika preko  30  cm kom. 258,03

3.12. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa od-
vozom materijala kolicima na 20 m. m3 1.429,08

3.13. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa ru-

3.6.3. Ručno na površinama oko smerokaza, kolobrana,
odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup
mašine nije moguć.

m2 5,90

3.7. Utovar trave u kamion i prevoz na deponiju na 
5 km.

m2 3,29

3.8. Sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m2.
3.8.1. Ručno sa slaganjem na stranu. m2 50,00
3.8.2. Mašinski sa slaganjem na stranu. m2 21,62
3.8.3. Mašinski sa utovarom i prevozom na 1 km. m2 26,56

3.9. Ručno sečenje drveća 
Cena obuhvata: sečenje stabla iznad korena, kresa-
nje grana, rezanje stabla i debljih grana na pogo-
dnu dužinu i ostavljanje na stranu.

3.9.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 471,40
3.9.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.215,71
3.9.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 3.175,74

3.10. Mašinsko sečenje drveća sa vađenjem panjeva 
rovokopačem.
Cena obuhvata: rad radnika sa motornom testerom
na sečenju stabala sa kresanjem grana i vađenje 
panjeva rovokopačem sa ostavljanjem na stranu.

3.10.1. Prečnik stabla od 10-20 cm kom. 547,94
3.10.2. Prečnik stabla od 20-30 cm kom. 1.054,60
3.10.3. Prečnik stabla od 30-50 cm kom. 2.294,21

3.11. Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju
i drugim objektima sa slaganjem na stranu.

3.11.1. Prečnika do 10  cm kom. 56,57
3.11.2. Prečnika 10 - 20  cm kom. 79,39
3.11.3. Prečnika 20 - 30  cm kom. 129,01
3.11.4. Prečnika preko  30  cm kom. 258,03

3.12. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa od-
vozom materijala kolicima na 20 m.

m3 1.429,08

3.13. Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa ru-
čnim utovarom i odvozom materijala na deponiju.
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čnim utovarom i odvozom materijala na deponiju.
3.13.1. Sa prevozom na 1 km m3 1.558,86
3.13.2. Sa prevozom na 2 km m3 1.589,87
3.13.3. Sa prevozom na 3 km m3 1.617,63
3.13.4. Sa prevozom na 5 km m3 1.665,32
3.13.5. Sa prevozom na 10 km m3 1.753,01

3.14. Mašinsko čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza .
Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje nanosa i
osulina sa odbacivanjem na stranu ili utovarom i 
prevozom materijala na deponiju.

3.14.1. Sa odbacivanjem materijala na stranu m3 214,46
3.14.2. Sa prevozom materijala na 1 km m3 341,11
3.14.3. Sa prevozom materijala na 2 km m3 372,13
3.14.4. Sa prevozom materijala na 3 km m3 399,89
3.14.5. Sa prevozom materijala na 10  km m3 535,26

3.15. Mašinsko planiranje kosina useka i nasipa
Cena obuhvata:fino planiranje kosina grejderom 
90 % sa ručnim doterivanjem 10 %. m2 36,66

3.16. Humuziranje i zatravljivanje kosina useka i nasipa 
u sloju od d=20 cm.
Cena obuhvata: mašinski iskop i utovar humusa sa 
prevozom na 5 km, razastiranje humusa ručno ili 
mašinski , nabavku semena trave i ručno zasejavanje.

3.16.1. Sa ručnim razastiranjem m2 239,20
3.16.2. Sa razastiranjem grejderom 90 % i ručno 10 % m2 122,02

3.17. Izrada popleta na kosinama useka i nasipa visine 
30 cm.
Cena obuhvata: nabavku kolja i pruća i rad radni-
ka na izradi popleta. m1 528,20

3.18. Iskop jama u zemlji II i III kategorije za sadnju 
sadnica.

3.18.1. Dimenzija 80x80x50 cm kom. 239,30
3.18.2. Dimenzija 60x60x60 cm kom. 278,37
3.18.3. Dimenzija 30x30x30 cm kom. 34,16

3.19. Sadnja sadnica u već iskopane jame zatrpavanjem.
3.19.1. Dimenzija 80x80x50 cm kom. 95,27
3.19.2. Dimenzija 60x60x60 cm kom. 65,50
3.19.3. Dimenzija 30x30x30 cm kom. 8,04

3.20. Krečenje drvoreda prečnika do 10 cm.
Cena obuhvata:nabavku gašenog kreča i vode i rad
radnika na premazivanju stabla u visini od 1,5 m
od osnove krečom srednje gustine. kom. 48,00

3.21. Kavanje kamenitih kosina u zaseku sa odbaciva-
njem obrušenog materijala niz kosinu.
Cena obuhvata:rad radnika na uklanjanju manjih
nestabilnih stenskih blokova uz upotrbu pijuka ,
ručno prikupljanje i odbacivanje obrušenog mate-
rijala sa kolovoza niz kosinu. m3 2.505,37

3.22. Kavanje kamenitih kosina u useku sa utovarom i
prevozom obrušenog materijala na deponiju.
Cena obuhvata:rad radnika na uklanjanju manjih
nestabilnih stenskih blokova uz upotrbu pijuka ,
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ručno prikupljanje i utovar  obrušenog materijala
u kamion i prevoz na deponiju.

3.22.1. Sa prevozom materijala na 1 km m3 2.867,39
3.22.2. Sa prevozom materijala na 2 km m3 2.901,51
3.22.3. Sa prevozom materijala na 3 km m3 2.932,04

3.23. Popravka žičane zaštitne mreže na kosinama use-
ka i zaseka.
Cena obuhvata:rad radnika na odsecanju ošteće-
nih delova postojeće mreže, navezivanju i pričvršći-
vanju novih delova mreže za tlo.Nabavka žičane
mreže posebno se obračunava. m2 495,97

3.24. Postavljanje nove žičane zaštitne mreže na kosina-
ma useka i zaseka.
Cena obuhvata:prevoz materijala na 30 km od 
punkta do mesta ugrađivanja i rad radnika na pre-
nosu, razvlačenju, zatezanju i pričvršćivanju žiča-
ne mreže za tlo sa izradom i postavljanjem tegova.
Nabavka žičane mreže se posebno obračunava. m2 411,03

3.25. Popravka pešačkih staza od armiranog betona 
d=7 cm na propustima i manjim mostovima raspo-
na do 10 m.
Cena obuhvata:rušenje i odvoz oštećenih delova 
na 20 m, nabavku i ugrađivanje betona MB-30, 
dvostrane oplate i armature. Prevoz svih materija-
la od proizvođača do punkta i od punkta do mesta
ugrađivanja, prosečno na 30 km, obuhvaćen je 
cenom. m2 2.261,90

3.26. Popravka kegli i obloga od lomljenog kamena 
d=30 cm na sloju peska d=10 cm sa zalivanjem 
spojnica cementnim malterom 1:3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena , 
peska i maltera sa prevozom na 30 km i rad radni-
ka na ugrađivanju. m2 2.429,81

3.27. Izrada kaldrme od lomljenog kamena d=25 cm na 
sloju peska d=10 cm sa zalivanjem spojnica ce-
mentnim malterom 1:3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena , 
peska i maltera sa prevozom na 30 km i rad radni-
ka na ugrađivanju. m2 2.074,06

3.28. Popravka krila i zidova od lomljenog kamena u
cementnom malteru 1:3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena , i
maltera sa prevozom na 30 km, rušenje starog zida
mašinski iskop temelja sa ručnom popravkom ,
odvoz zemlje kolicima na 10 m i zidanje zida. m3 10.696,48

3.29. Popravka betonskih krila i zidova na objektima 
betonom MB-20.
Cena obuhvata: rušenje starog betona, iskop teme-
lja mašinski sa ručnom popravkom, odvoz šuta i
zemlje kolicima na 10 m, spravljanje betona 
MB-20, prevoz automešalicom na 30 km i ugrađi-
vanje pervibratorom u dvostranoj oplati. m3 14.589,44

3.30. Izrada novih betonskih krila i zidova .
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Cena obuhvata: iskop temelja mašinski sa ručnom 
popravkom, odvoz zemlje kolicima na 10 m, sprav-
ljanje betona, prevoz betona automešalicom na 
30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj 
oplati.

3.30.1. Od betona MB-20 m3 13.139,25
3.30.2. Od betona MB-30 m3 13.638,08

3.31. Izrada gabiona radi zaštite kosine obale od podlo-
kavanja.
Cena obuhvata: izradu žičanih sanduka na mestu 
ugrađivanja, prikupljanje kamena ili oblutaka,
ubacivanje u žičane sanduke i zatvaranje sanduka
prošivanjem žicom . Nabavka žičanog pletiva i ži-
ce posebno se naplaćuje. m3 4.375,68

3.32. Oblaganje kosine ili obale kamenom naslagom.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena kru-
pnoće 30-50 cm, prevoz kamena na 30 km i ručno
ugrađivanje. m3 2.648,13

3.33. Popravka drvenih objekata tvrdom građom .
Cena obuhvata: nabavku borove rezane građe
I klase i gvožđurije sa prevozom na 30 km i ugra-
đivanje. m3 35.632,88

3.34. Kaldrmisanje pristupnih puteva lomljenim kame-
nom d=30 cm na sloju šljunka d=15 cm .
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena i 
šljunka sa prevozom na 30 km i rad radnika na 
ugrađivanju. m2 1.782,37

3.35. Rad tehničkog osoblja na obilasku deonica i teku-
ćim poslovima održavanja .

3.35.1. Diplomirani inženjer h 1.180,28
3.35.2. Inženjer h 871,34
3.35.3. Tehničar h 694,81
3.35.4. Radnik puta h 518,27
3.35.5. Deonični putar h 518,27
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4. ODRŽAVANJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE POVRŠINE KOLOVOZA I 
TRUPA PUTA

4.1. Ručno čišćenje putnih jarkova u sloju do d=10 cm 
sa planiranjem dna jarka.
Cena obuhvata: čišćenje jarka, planiranje dna jar-
ka i odstranjivanje suvišnog materijala odbaciva-
njem na stranu ili utovarom u kolica i odvozom do 
20 m.

4.1.1. Sa odbacivanjem materijala na stranu. m1 99,24
4.1.2. Sa odvozom materijala na 20 m. m1 145,89

4.2. Ručno čišćenje rigola i bermi od nanosa u sloju do 
d=10 cm.
Cena obuhvata: čišćenje rigole ili berme sa ukla-
njanjem materijala odbacivanjem na stranu ili
utovarom u kolica i odvozom do 20 m.

4.2.1. Sa odbacivanjem materijala na stranu. m1 79,39
4.2.2. Sa odvozom materijala na 20 m. m1 126,04

4.3. Mašinsko čišćenje bermi od nanosa u sloju do 
d=10 cm sa prebacivanjem materijala na stranu ili
utovarom i prevozom na deponiju.

4.3.1. Sa odbacivanjem materijala na stranu. m1 22,44
4.3.2. Sa prevozom  na 1 km. m1 47,67
4.3.3. Sa prevozom  na 2 km. m1 50,77
4.3.4. Sa prevozom  na 3 km. m1 53,55
4.3.5. Sa prevozom  na 5 km. m1 58,32

4.4. Ručni iskop odvodnih jarkova i korekcija .
Cena obuhvata: iskop zemlje prema tipu jarka, 
prebacivanje na bankinu ili utovar u kolica i odvoz
na deponiju. 

4.4.1. Sa prebacivanjem do 3 m m3 1.801,24
4.4.2. Sa odvozom zemlje na 10 m m3 2.098,97
4.4.3. Sa odvozom zemlje na 20 m m3 2.237,91

4.5. Mašinski iskop odvodnih jarkova i korekcija
Cena obuhvata: iskop zemlje rovokopačem 80 %
sa ručnim doterivanjem 20 %, prebacivanje zem-
lje na bankinu ili utovar u vozilo i prevoz na depo-
niju. 

4.5.1. Sa odbacivanjem zemlje na bankinu m3 458,60
4.5.2. Sa prevozom  zemlje do 1 km m3 601,94
4.5.3. Sa prevozom  zemlje do 2 km m3 640,70
4.5.4. Sa prevozom  zemlje do 3 km m3 675,40
4.5.5. Sa prevozom  zemlje do 5 km m3 735,00

4.6. Ručno čišćenje nanosa iz cevastih i pločastih pro-
pusta.
Cena obuhvata: odstranjivanje svih nanosa i otpa-
daka iz propusta sa utovarom u kolica i odvozom 
do 20 m. m3 2.887,94
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4.7. Mašinsko čišćenje glava i šahti propusta .
Cena obuhvata: iskop rovokopačem 70 % i ručno 
30 % sa odbacivanjem materijala na stranu ili 
utovarom i prevozom na deponiju .

4.7.1. Sa odbacivanjem na stranu m3 898,79
4.7.2. Sa prevozom  na 1 km. m3 1.025,06
4.7.3. Sa prevozom  na 2 km. m3 1.056,07
4.7.4. Sa prevozom  na 3 km. m3 1.083,84
4.7.5. Sa prevozom  na 5 km. m3 1.131,52

4.8. Popravka oštećenih betonskih rigola presvlače-
njem sitnozrnim asfalt betonom za d=1 cm.
Cena obuhvata: pripremu površine obijanjem ras-
padnutog betona, čišćenje i prskanje podloge 
emulzijom , nabavku asfalta, ručno razastiranje 
asfalta i valjanje vibrovaljkom. Prevoz agregata
od izvorišta do asfaltne baze, kao i prevoz asfaltne
mase od asfaltne baze do mesta ugrađivanja pose-
bno se obračunava. m2 251,96

4.9. Izrada rigola od asfalt betona d=5 cm , na podlozi 
od šljunka d=15 cm.
Cena obuhvata: nabavku šljunka sa prevozom na 
30 km, nabavku asfalta, ručno razastiranje šljunka
i asfalta sa prskanjem podloge emulzijom i valja-
nje vibrovaljkom. Prevoz agregata od izvorišta do
asfaltne baze, prevoz asfaltne mase od asfaltne ba-
ze do mesta ugrađivanja, kao i izrada rigolskog 
ivičnjaka 15/30 cm posebno se obračunavaju. m1 1.314,94

4.10. Izrada rigolskog ivičnjaka 15/30 cm od betona 
MB-20 na licu mesta.
Cena obuhvata: spravljanje betona, prevoz betona
automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibrato-
rom u dvostranoj oplati. m1 1.033,50

4.11. Izrada betonske rigole sa rušenjem stare rigole.
Cena obuhvata: rušenje stare rigole, spravljenje 
betona MB-20, prevoz betona automešalicom na 
30 km i ugrađivanje pervibratorom u oplati za ri-
gole. m1 2.317,18

4.12. Izrada nove betonske rigole b=75 cm.
Cena obuhvata: spravljanje betona MB-20, prevoz 
betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje per-
vibratorom u oplati za rigole. m1 1.848,53

4.13. Izrada ivičnih traka 25/20 cm od betona MB-20 na
licu mesta.
Cena obuhvata: spravljanje betona MB-20, prevoz 
betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje per-
vibratorom u dvostranoj oplati . m1 931,86
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4.14. Polaganje montažnih sivih ivičnjaka na podlogu 
od betona MB-15 sa fugovanjem cementnim mal-
terom 1: 2 .
Cena obuhvata: spravljanje, prevoz i ručno ugrađi-
vanje betona u podlogu i polaganje ivičnjaka sa
fugovanjem.Nabavka i prevoz ivičnajka nisu obu-
hvaćeni cenom.

4.14.1. Ivičnjak 12/18 cm m1 621,79
4.14.2. Ivičnjak 18/24 cm m1 932,79
4.14.3. Ivičnjak 20/24 cm m1 947,62
4.14.4. Ivičnjak 24/24 cm m1 1.028,39

4.15. Oblaganje odvodnih jarkova montažnim beton-
skim kanaletama na sloju peska d=10 cm sa fugo-
vanjem cementnim malterom 1:2 .
Cena obuhvata: nabavku peska i cementnog malte-
ra 1:2 sa prevozom na 30 km i polaganje kanaleta 
na podlogu od peska sa fugovanjem. Nabavka i 
prevoz kanaleta nisu obuhvaćeni cenom. m1 671,35

4.16. Oblaganje odvodnih jarkova betonom MB-20 na
sloju šljunka d=15 cm.
Cena obuhvata: nabavku i prevoz šljunka na 30 km
spravljanje betona MB-20, prevoz betona autome-
šalicom na 30 km, ugrađivanje šljunka u podlogu
i betona pervibratorom u oplatu. m2 1.958,18

4.17. Čišćenje i ispiranje drenažnih sistema .
Cena obuhvata: rad radnika na čišćenju nanosa u
revizionoj šahti i to 0,80 m3 na 20 m drenaže i rad
autocisterne za vodu zapremine 8 m3 na prevozu
vode i ispiranju drenaže. m1 333,36

4.18. Zamena zamuljenih filterskih slojeva u drenažama.
Cena obuhvata: mašinski iskop 80 %i ručni iskop 
20 % starih filterskih slojeva sa utovarom u kamion
ili odbacivanjem na stranu, nabavku granulisanog
šljunka ili tucanika sa prevozom na 30 km i izradu 
drenažne ispune. m3 3.667,23

4.19. Nabavka i prevoz presovanih sivih ivičnjaka do 
gradilišta.Ugradnja se posebno naplaćuje Obračun po m1 za 
dimenzije:

4.19.1 10/12 470,00
4.19.2 12/18 600,00
4.19.3 18/24 900,00

4.20. Nabavka i prevoz betonskih rigola do gradišta:
4.20.1 40x40x10 m1 1.050,00
4.20.2 25x35x8 m1 660,00

4.21. Nabavka i prevoz betonskih kanaleta 50x33x19 m1 1.200,00

4.22.
Nabavka i prevoz do gradilišta presovanih behaton ploca debljine 
d=6cm m1 1.250,00

4.22.1
Nabavka i prevoz do gradilišta presovanih behaton ploca debljine 
d=6cm m1 1.400,00
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4.23.
Nabavka armirano betonskih  cevi sa prevozom do gradilišta i 
ugradnja

4.23.1 F300 m1 2.100,00
4.23.2 F400 m1 4.300,00
4.23.3 F600 m1 5.100,00

4.24. Nabavka PVC cevi F200 sa prevozom do gradilišta i ugradnja m1 1.500,00

4.25.
Nabavka AB cevi za izradu revizionog šahta prečnika F1000 sa 
ugradnjom m1 12.200,00

4.26. Nabavka i ugradnja penjalica kom 550,00

4.27. Nabavka šaht poklopaca F600, 400KN, sa ugradnjom m1 18.500,00

Nabavka i ugradnja slivničkih rešetki. Nosivosti 400KN kom 7.100,00

4.28. Nabavka slivničkih rešetki bez ugradnje. Nosivosti 400KN kom 4.500,00

4.29.

Izrada slivničke veze od PVC cevi F160. U cenu ušla nabavka i 
montaža slivničkih veza. Iskop materijala i zatrpavanje peskom ili 
zemljom se posebno obračunava m1 650,00

4.30.

Izrada taložnika za slivnik od AB cevi F400 prosečne dubine 
140cm. U cenu ušli iskop postojećeg materijala, nabavka, prevoz 
i ugradnja AB cevi sa povezivanjem na slivničku vezu. Nabavka i 
montaža slivničke rešetke se posebno obračunava kom 8.400,00

4.31. Evakuacija milja iz očišćenih kanala m3 1.150,00
4.32. Čišćenje slivničkih veza m1 350,00
4.33. Čišćenje upojnih bunara kom 5.000,00
4.34. Čišćenje slivnika kom 1.200,00

c4.31         Evakuacija mulja iz očišćenih kanalavbcfvb
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5. REDOVNO ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA

5.1. Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukoti-
na na kolovizu širine do 15 mm i dubine do 5 cm 
hladnom bitumenskom masom .
Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase i peska
za posipanje, prevoz materijala, kompresora i rad-
nika, izduvavanje pukotina komprimovanim vaz-
duhom , zalivanje bitumenskom masom, posipanje 
suvim peskom i regulisanje saobraćaja. m1 142,45

5.2. Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukoti-
na na kolovizu širine od 3 mm do 15 mm i dubine 
preko 5 cm vrućom bitumenskom masom "Fugizol"
uz prethodno popunjavanje drobljenim krečnjačkim
agregatom 0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase , drob-
ljenog agregata, peska za posipanje i plina za za-
grevanje bitumenske mase, prevoz materijala, 
kompresora i radnika, izduvavanje pukotina kom-
primovanim vazduhom, popunjavanje drobljenim 
agregatom, zalivanje bitumenskom masom , posi-
panje suvim peskom i regulisanje saobraćaja. m1 173,40

5.3. Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina 
na kolovizu širine preko 15 mm i dubine preko 5 cm
vrućom bitumenskom masom "Fugizol" uz prethod-
no popunjavanje drobljenim krečnjačkim agrega-
tom 0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase, drob-
ljenog agregata, peska za posipanje i plina za za-
grevanje bitumenske mase, prevoz materijala, 
kompresora i radnika, izduvavanje pukotina kom-
primovanim vazduhom, popunjavanje drobljenim 
agregatom, zalivanje bitumenskom masom , posi-
panje suvim peskom i regulisanje saobraćaja. m1 211,23

5.4. Mašinsko zalivanje pravolinijskih i testerastih puko-
tina na kolovizu širine preko 15 mm i dubine preko 
5 cm vrućom bitumenskom masom "Fugizol" uz 
prethodno popunjavanje drobljenim krečnjačkim
agregatom  0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku bitumenske mase, drob-
ljenog agregata,peska za posipanje i plina za za-
grevanje bitumenske mase, prevoz materijala, 
kompresora i radnika, mašine za fugovanje,izduva-
nje pukotina komprimovanim vazduhom, popunja-
vanje drobljenim agregatom, zalivanje pukotina ma-
šinom za fugovanje, posipanje suvim peskom i 
regulisanje saobraćaja. m1 181,71
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5.5. Ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina
na kolovizu mostova širine do 15 mm polimer bitu-
menskom masom .
Cena obuhvata: nabavku PB mase, peska za posi-
panje i plina za zagrevanje PB mase, prevoz materi-
jala kompresora i radnika,obostrano opsecanje ivi-
ca pukotina sekačem na pikameru, izduvavanje 
pukotina komprimovanim vazduhom, zagrevanje 
PB mase, zalivanje pukotina PB masom , posipa-
nje suvim peskom i regulisanje saobraćaja. m1 204,68

5.6. Popravka "IZOTON MASTIKS" hidroizolacije na
mostovima .

5.6.1. Uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora sa kolovo-
za d=6 cm
Uklanjanje asfalta pored ivičnjaka i slivnika izvrši-
ti pomoću pikamera, a na drugim površinama , u 
zavisnosti veličine oštećenja , pikamerima ili uto-
varivačem sa ravnim nožem. Nije dozvoljeno go-
milanje šuta na mostu. 
Cena obuhvata: rad kompresora i radnika na isko-
pu oštećenog asfalta i prevoz šuta kolicima na 50 m
izvan mosta. m2 227,38

5.6.2. Skidanje stare hidroizolacije na betonskoj kolovo-
znoj ploči mosta. Sa površina na kojima je ostala 
hidroizolacija posle skidanja asfalta, izvršiti potpu-
no uklanjanje iste oštrim čeličnim struškama. Povr-
šinu dobro izduvati kompresorom, a šut ukloniti sa
mosta. 
Cena obuhvata: rad radnika na skidanju hidroizo-
lacije i rad kompresora na izduvavanju. m2 176,74

5.6.3. Skidanje stare izolacije na čeličnoj kolovoznoj plo-
či mosta. Sa površina na kojima je ostala hidroizo-
lacija posle skidanja asfalta, izvršiti potpuno ukla-
njanje iste oštrim čeličnim struškama.Za razmek-
šavanje i lakše skidanje ostatka hidroizolavije, mo-
že se koristiti razređivač, nafta ili wajt špirit.Po 
uklanjanju hidroizolacije izvršiti čišćenje čeličnim
četkama i odmašćivanje suvim krpama.
Cena obuhvata: rad radnika na skidanju hidroizo-
lacije, čišćenju i odmašćivanju i utrošak razređivača. m2 222,47
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5.6.4. Popravka hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj
ploči površine do 2 m2. Tehnologija izvođenja:
nanošenje četkama osnovnog premaza po hla-
dnom postupku u količini 250-300 gr/m2. Materijal
za osnovni premaz je bitulit "A" (proizvodi "Gr-
meč") ili odgovarajući materijal drugih proizvođa-
ča koji odgovara standardu JUS.U.M3.240.Radovi
se izvode po suvom vremenu sa temperaturom iz-
nad 10 C i na potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Suše-
nje osnovnog premaza, u zavisnosti od temperatu-
re vazduha traje i do 10 časova.
Preko osušenog osnovnog premaza nanosi se hi-
droizolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.
M3.244). PBM se zagreva indirektno preko ulja u
kazanima sa duplim dnom i mešalicom do max.
temperature 180 do 190 C. Zagrejana masa se izli-
va na površinu i raspoređuje u debljini oko 4 mm,
odnosno 5 kg/m2. Kada se izolaciona masa ohladi 
na oko 100 C, posipa se kamena sitnež krupnoće 
2-4 mm bez prašinastih čestica u količini 5-8kg/m2
koja se valja i utiskuje u izolacionu masu ručnim 
valjkom. Tako obrađena površina se ostavlja da se 
hladi i očvrsne u toku 24 časa, zaštićena od svakog 
saobraćaja. Posle toga se može pristupiti izradi as-
faltnog zastora. 
Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz mate-
rijala i radnika i rad radnika na izradi hidroizolacije. m2 1.386,10

5.6.5. Popravka hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj
ploči površine preko 2 m2. Tehnologija izvođenja:
osnovni premaz po hladnom postupku nanosi se
četkama u količini 250 do 300 gr./m2.Materijal za 
osnovni premaz je bitulit "A" (proizvodi "Grmeč ")
ili odgovarajući materijal drugih proizvođača koji
odgovara standardu JUS.U.M3.240.Radovi se 
izvode po suvom vremenu sa temperaturom iznad
10 C i na potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Sušenje
osnovnog premaza, u zavisnosti od temperature
vazduha traje i do 10 časova.
Preko osušenog osnovnog premaza polaže se sta-
klena tkanina-voal,a zatim se nanosi hidroizolaci-
ja od polimer bitumenske mase (JUS.U.M3.244) u 
količini i na način opisan kod popravke hidroizola-
cije na betonskoj kolovoznoj ploči površi. do 2 m2.
Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz mate-
rijala i radnika i rad radnoka na izradi hidroizolacije. m2 1.521,92
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5.6.6. Popravka hidroizolacije na čeličnoj kolovoznoj
ploči.Tehnologija izvođenja:osnovni premaz po 
hladnom postupku nanosi sečetkama u količini od
200 do 250 gr./m2.Materijal za osnovni premaz je 
bitulit "K" (proizvodi "Grmeč") ili odgovarajući
materijal drugih proizvođača koji odgovara 
standardu JUS.U.M3.340.Radovi se izvode po su-
vom vremenu sa temperaturom iznad 10 C i na 
potpuno suvoj kolovoznoj ploči. Sušenje osnovnog
premaza, u zavisnosti od temperature vazduha tra-
je i do 10 časova.
Preko osušenog osnovnog premaza nanosi se hi-
droizolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.
M3.244) u količini i na način opisan kod popravke
hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj ploči povr-
šine do 2 m2.
Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz mate-
rijala i radnika i rad radnika na izradi hidroizolacije. m2 1.385,71

5.7. Popravka mrežastih pukotina na kolovozu jedno-
strukom površinskom obradom. 
Cena obuhvata: nabavku bitumenske emulzije i 
kamene sitneži krupnoće zrna do 6 mm, prevoz 
emulzije i kamene sitneži na trasu, čišćenje površi-
ne, prskanje površine emulzijom, ručno razastira-
nje kamene sitneži i valjanje vibrovaljkom. Pre-
voz kamene sitneži od proizvođača do punkta pose-
bno se obračunava. m2 227,70

5.8. Popravka "oznojene" površine kolovoza vrućim 
peskom ili zgurom.
Cena obuhvata: nabavku peska ili zgure, zagreva-
nje na asfaltnoj bazi, prevoz peska na trasu, ručno
razastiranje i valjanje vibrovaljkom. Prevoz mate-
rijala od proizvođača do asfaltne baze posebno se 
obračunava. m2 39,64

5.9. Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompre-
sorom i pneumarskim pištoljem sa prebavciva-
njem raskopanog materijala na bankinu i izduva-
vanjem rupe kompresorom. m1 65,01

5.10. Ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća se-
kačem sa prebavcivanjem raskopanog materijala
na bankinu i čišćenjem rupe metlom. m1 92,91

5.11. Rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm
pneumatskim pištoljem, sa prebacivanjem rasko-
panog materijala na bankinu, izduvavanjem rupe 
kompresorom i čišćenjem metlom. Za debljine ve-
će od 8 cm ili manjeod 6 cm obračunava se po ob-
rascu: cena pozicije /7 cm x odgovarajuća debljina. m2 338,69
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5.12. Ručno rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 
cm krampom, sa prebacivanjem raskopanog mate-
rijala na bankinu i čišćenjem rupe metlom. Za de-
bljine veće od 8 cm ili manje od 6 cm obračunava
se po obrascu: cena pozicije /7 cm x odgovarajuća 
debljina. m2 443,05

5.13. Skidanje ispucalog asfalta kao pripremu za krplje-
nje udarnih rupa i skidanje izdignutog grebena ko-
lotraga glodalicom za asfalt "Wirtgen"-1000.Obra-
čun je za d=1 cm/m2.
Cena obuhvata: prevoz glodalice na prosečnu da-
ljinu od 40 km, rad glodalice, autocisterne za vodu,
kompresora na opsecanju ivica i izduvavanju rupa,
prevoz skinutog materijala do 10 km , radnika na 
ispomoći oko glodanja i na obezbeđenju saobraćaja.

5.13.1. Na skidanju grabena kolotraga m2 21,63
5.13.2. Na skidanju asfalta kao pripremu za krpljenje udar-

nih rupa gde se odmah ugrađuje asfalt d=1 cm m2 39,83

5.14. Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotraga gotovom
asfaltnom masom debljine 5-10 cm. Ugrađivanje 
asfaltne mase izvršiti u pripremljenu udarnu rupu.
Pre ugrađivanja izvršiti dodatno čišćenje, prskanje
emulzijom i premazivanje opsečenih ivica bitumen-
skom emulzijom u količini od  0,2 - 0,5  kg/m2. Udarnu 
rupu popuniti asfaltnom masom, dati potrebno 
nadvišenje i valjati do potrebne zbijenosti tako da 
površina okrpljenog dela bude u ravni postojeće
kolovozne površine.
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz 
asfaltne mase , mehanizacije i radnika od asfaltne
baze do mesta ugrađivanja i ugrađivanje asfaltne 
mase.Transport agregata od proizvođača do asfal-
tne baze posebno se obračunava. Učinak garniture
na ugrađivanju asfalta je 2,5 t/h .

5.14.1. Asfalt betonom od eruptivnog agregata t 9.674,30
5.14.2. Asfalt betonom od krečnjačkog agregata t 9.139,65
5.14.3. Binderom od eruptivnog agregata t 9.108,68
5.14.4. Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata t 8.948,66
5.14.5. Binderom od krečnjačkog agregata t 8.708,63
5.14.6. Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog

agregata t 8.681,75
5.14.7. Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog

šljunka uz dodatak krečnjačkog agregata. t 8.584,30
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5.15. Mašinsko krpljenje udarnih rupa, kolotraga i drugih
oštećenja na kolovozu gotovom asfaltnom masom 
debljine d=5-10 cm. Ugrađivanje asfaltne mase izvr-
šiti finišerom u već pripremljenu udarnu rupu ili
oštećenje. Pre ugrađivanja izvršiti dodatno čišćenje ,
prskanje emulzijom i premazivanje opsečenih ivica
bitumenskom emulzijom u količini od  0,2 - 0,5  kg/m2.
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, 
prevoz mehanizacije i radnika od asfaltne baze
do mesta ugrađivanja i ugrađivanje asfaltne ma-
se. Transport agregata i gotove asfaltne mase  
posebno se obračunava. Učinak garniture na
ugrađivanju asfalta je 100 t na dan.

5.15.1. Asfalt betonom od eruptivnog agregata t 8.306,02
5.15.2. Asfalt betonom od krečnjačkog agregata t 7.771,37
5.15.3. Binderom od eruptivnog agregata t 7.740,40
5.15.4. Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata t 7.580,38
5.15.5. Binderom od krečnjačkog agregata t 7.340,35
5.15.6. Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog

agregata t 7.313,47
5.15.7. Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog šljunka

uz dodatak krečnjačkog agregata. t 7.216,02

5.16. Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
bez opsecanja ivica rupa sa valjanjem.
Cena obuhvata: prevoz asfaltne mase, mehanizaci-
je i radnika od deponije do mesta ugrađivanja ,
ugrađivanje asfaltne mase u prethodno očišćenu i
emulzijom preprskanu udarnu rupu i valjanje vi-
brovaljkom. Nabavku hladne asfaltne mase sa 
transportom od proizvođača do deponije posebno 
obračunati. t 3.523,72

5.16.1 Nabavka hladne asfaltne mase t 16.000,00

5.17. Opravka asfaltnih zastora tvrdo livenim asfaltom .
Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje tvrdo 
livenog asfalta sa prevozom mehanizacije i radnika 
do mesta ugrađivanja. Prevoz bitumena po tarifi 
prevoznika prosečno na 200 km, filera na 100 km i
kamene sitneži za posipanje na 100 km . Prevoz 
eruptivnog agregata od proizvođača do mesta ugra-
đivanja obračunati po cenovniku za masovni trans-
port i to 0,728 t po toni asfaltne mase . t 14.690,68

5.18. Presvlačenje manjih deonica kolovoza finišerom 
(dužine 250 m  u celoj širini kolovoza ili 500 m u 
1/2 kolovoza) .
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz
mehanizacije i radnika od asfaltne baze do mesta
ugrađivanja, ugrađivanje finišerom i valjanje gar-
niturom valjaka. Pre presvlačenja obavezno se vr-
ši ručno krpljenje kolovoza i to se posebno napla-
ćuje. Transport agregata od proizvođača do asfal-
tne baze, kao i transport asfaltne mase od baze do 
mesta ugrađivanja posebno se naplaćuje.

5.18.1. Asfalt betonom od eruptivnog agregata t 7.320,75
5.18.2. Asfalt betonom od krečnjačkog agregata t 6.786,11
5.18.3. Binderom od eruptivnog i krečnjačkog agregata t 6.595,12
5.18.4. Binderom od krečnjačkog agregata t 6.355,09
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5.18.5. Bituminiziranim nosećim slojem od prirodnog
šljunka sa dodatkom krečnjačkog agregata t 6.210,76

5.18.6. Bituminiziranim nosećim slojem od krečnjačkog
agregata t 6.328,21

5.19. Rušenje asfaltnog kolovoza d=5 cm .
Cena obuhvata:brazdanje asfalta grejderom sa rijačem , 
prikupljanje materijala grejderom, utovar materijala
utovarivačem i prevoz kamionom na deponiju na 2 km.

5.19.1. Površine po oštećenju preko 50 m2 m2 115,60
5.19.2. Površine po oštećenju do 50 m2 m2 159,15

5.20. Rušenje podloge kolovoza d=25 cm .
Cena obuhvata:brazdanje podloge grejderom sa rijačem,
utovar materijala utovarivačem i prevoz materijala
kamionom na deponiju na 2 km.

5.20.1. Površine po oštećenju preko 50 m2 m2 143,16
5.20.2. Površine po oštećenju do 50 m2 m2 164,10

5.21. Izrada posteljice 
Cena obuhvata:planiranje posteljice grejderom uz
ručnu popravku i valjanje  vibrovaljkom. m2 66,75

5.22. Izrada tampona od šljunka prirodne mešavine 
Cena obuhvata: nabavku šljunka sa transportom na
30 km, razastiranje grejderom uz ručnu popravku i
valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom. m3 1.523,28

5.23. Izrada tampona od kamene drobine 0-60 mm . 
Cena obuhvata: nabavku kamene drobine sa trans-
portom na 30 km, razastiranje grejderom uz ručnu 
popravku i valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom. m3 1.798,28

5.24. Čišćenje savremenih kolovoza od blata i nečistoće.
Cena obuhvata: rad radnika na čišćenju blata, pro-
sečne debljine 2 cm, sa utovarom u kolica i odvo-
zom na 20 m. m2 32,95

5.25.

Skidanje ispucalog asfalta kao pripremu za krpljenje udarnih rupa 
glodalicom širine 0,5m montiranom na kombinovanu mašinu. 
Cena obuhvata: prevoz mašine do gradilište, rad kombinovane 
mašine sa glodalicom, kompresora za opsecanje ivica i 
izduvavanje rupa, rad radnika na ispomoći oko glodanja i na 
obezbeđenju saobraćaja. Obračun po m2  d=1cm debljine 
kolovoza. m2 99,81

6. REDOVNO ODRŽAVANJE CEMENTNO-BETONSKIH KOLOVOZA

6.1. Održavanje spojnica kod betonskih kolovoza.
Cena obuhvata: nabavku i transport mase za zali-
vanje spojnica po vrućem postupku, nabavku plina 
za zagrevanje mase, rad kompresora i radnika na 
izduvavanju spojnica i rad radnika na zagrevanju 
mase, zalivanju spojnica i regulisanju saobraćaja. m1 163,04
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7. REDOVNO ODRŽAVANJE TUCANI KIH I ŠLJUN ANIH KOLOVOZA

7.1. Ručno krpljenje udarnih rupa prirodnim šljunkom.
Cena obuhvata: nabavku prirodnog šljunka sa pre-
vozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje 
zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibro-
valjkom.

7.1.1. Sa valjanjem m3 2.524,01
7.1.2. Bez valjanja m3 2.483,87

7.2. Ručno krpljenje udarnih rupa kamenom drobinom
0-30 mm.
Cena obuhvata: nabavku kamene drobine 0-30 mm
sa prevozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopa-
vanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje 
vibrovaljkom.

7.2.1. Sa valjanjem m3 2.799,01
7.2.2. Bez valjanja m3 2.758,87

7.3. Ručno krpljenje udarnih rupa brdskom drobinom
iz sipara ili šljunkom sa sprudišta.
Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje materijala
i utovar u kamion, prevoz na 30 km, isecanje ivica 
rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjava-
nje rupe i valjanje vibrovaljkom.

7.3.1. Sa valjanjem m3 2.113,22
7.3.2. Bez valjanja m3 2.073,08

7.4. Ravnanje poprečnog profila makadamskog ili tu-
caničkog zastora radi obezbeđenja odvodnjavanja.
Cena obuhvata: guranje i ravnanje materijala grejde-
rom i sabijanje valjkom uz potrebno kvašenje.
Nabori i rupe popunjavaju se ručno i posebno napla-
ćuju. m2 56,89

7.5. Profilisanje poprečnog profila makadamskog ili
tucaničkog zastora uz dodavanje novog materijala
brdske drobine ili šljunka sa sprudišta .
Cena obuhvata: mašinsko prikupljanje materijala i uto-
var u kamion , riljanje starog zastora, razastiranje i 
planiranje novog materijala grejderom i sabijanje 
valjkom uz potrebno kvašenje. Prevoz materijala od 
izvorišta do mesta ugrađivanja posebno obračunati. m3 404,63

7.6. Obnova tucaničkog zastora 
Cena obuhvata: nabavku drobljenog kamenog 
agregata 0-60 mm , riljanje starog zastora, razastiranje i 
planiranje drobljenog kamenog agregata grejderom
i sabijanje valjkom uz potrebno kvašenje. Prevoz dro-
bljenog agregata od proizvođača do mesta ugrađivanja 
posebno obračunati. m3 1.151,32
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8. ODRŽAVANJE SAOBRA AJNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA PUTU

8.0. Nabavka saobra ajne signalizacije
mm, kom

8.0.1 Krug i osmougaonik   fi 600, kom   2.798,00
fi 900, kom 5.281,00

8.0.2  Trougao 900x900x900 2.932,00
1200x1200x1200 5.028,00

8.0.3 Kvadrat 600x600 2.793,00
900x900 5.281,00

8.0.4 Pravougaonik 600x900 3.828,00
900x1350 7.380,00
1000x1200 7.302,00
300x1000 2.030,00
300x1200 2.190,00

8.0.5 Kilometarske oznake sa stubom - obostrane 300x300 1.804,00
450x400 3.095,00

8.0.6. Table za usmeravanje 500x500 1.689,00
750x750 3.753,00

1500x500 5.069,00
2250x750 15.009,00

8.0.7 Dopunske table 600x300 1.280,00
900x300 1.910,00
900x400 2.550,00

1200x300 2.434,00

8.0.8. Putokazi (visina slova 140 mm) 1000x250 1.689,00
1300x250 2.229,00
1600x250 3.772,00
1000x450 3.042,00
1300x450 3.990,00
1900x450 5.416,00

8.0.9. Putokazi (visina slova 175 mm) 1300x300 3.676,00
1600x300 4.526,00
1900x300 4.835,00
1300x550 4.624,00
1600x550 5.802,00
1900x550 8.295,00

8.0.10. Putokazi (visina slova 210 mm) 1300x350 3.109,00
1600x350 4.835,00
1900x350 5.416,00
1300x650 5.714,00
1600x650 9.473,00
1900x650 11.605,00
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8.0.11 Naziv ili prestanak naseljenog mesta (slova visine 210 mm) 1000x500 3.380,00
1300x500 4.395,00
1600x500 5.408,00
1900x500 6.353,00

8.0.12. Naziv ili prestanak naseljenog mesta (slova visine 270 mm) 1000x750 5.069,00
1300x750 6.590,00
1600x750 10.676,00
1900x750 12.634,00
1600x800 11.390,00
1500x1000 13.350,00

8.0.13. Horizontalna barijera sa stalcima 1000x250 3.750,00
2000x500 10.830,00

8.0.14. Raskrsne i putokazne table sa nosačima i priborom za montažu m2 10.252,00

8.0.15 Putokazne table na portalima m2 9.647,00

8.0.16 Rešetkasti stub m 1.408,00

8.0.17. Pocinkovani stub m 555,00

Napomena: Saobra ajni znaci su izra eni od aluminijskog lima
ivice znaka oja ane aluminijskim profilom, te je izbegnuto  
bušenje lica saobra ajnog znaka što pove ava trajnost.
 Svi znaci se presvla e reflektuju om folijom 3M. Svi znaci
se izra uju u skladu sa važe im standardima Republike 
Srbije i propisima Evropske Unije. Table se izra uju od 
talpi. Garancija na filiju po klasama:
 3M Engeeniring Grade - 7 godina
 3M High Intesity Grade Prismatic - 10 godina
 3M Diamond Grade  ''DG''- 10 godina

8.1. Nameštanje izvaljenog kolobrana, kilometarskog i
polukilometarskog stuba i stuba saobraćajnog znaka.
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada, otkop zemlje oko stuba, obrada postojeće sto-
pe, nameštanje stuba u normalan položaj, zatrpa-
vanje i nabijanje zemlje oko stuba i rasplaniranje 
viška zemlje. kom. 634,39

8.2. Nameštanje izvaljenog smerokaza
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada, otkop zemlje oko smerokaza,nameštanje 
smerokaza u normalan položaj, zatrpavanje i nabi-
janje zemlje oko smerokaza i rasplaniranje viška
zemlje. kom. 190,32

8.3. Ispravljanje iskrivljenog kolobrana i stuba saobra-
ćajnog znaka.
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada,postavljanje stuba u normalan položaj i učvr-
šćivanje stuba nabijanjem zemlje oko istog. kom. 317,19
m
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8.4. Ispravljanje iskrivljenog smerokaza .
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada,postavljanje smerokaza u normalan položaj i
učvršćivanje smerokaza nabijanjem zemlje oko istog. kom. 95,16

8.5. Pričvršćivanje olabavljenog znaka za stub
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada i pričvršćivanje znaka za stub utezanjem šelni. kom. 101,50

8.6. Demontaža oštećenog znaka sa stuba ili rama.
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta
rada, demontažu znaka sa utovarom u vozilo i isto-
varom na deponiju.

8.6.1. Znak dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm
i prečnika do 90 cm. kom. 161,47

8.6.2. Znak dimenzija do 150x200 cm kom. 487,02
8.6.3. Znak dimenzija do 150x50 cm kom. 311,80
8.6.4. Znak dimenzija do 200x50 cm kom. 466,79

8.7. Postavljanje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa
betonskom stopom od MB-15 .
Cena obuhvata:prevoz stuba ili rama i radnika od
punkta do mesta rada,iskop rupe za stopu,posta-
vljanje stuba ili rama sa izradom stope od betona 
MB-15, zatrpavanje ostatka rupe sa nabijanjem i
planiranje ostatka materijala na bankini ili odba-
civanje niz kosinu nasipa. Nabavka stuba ili rama
sa prevozom od proizvođača do punkta nije obu-
hvaćena cenom.

8.7.1. Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 
90x120 cm i prečnika do 90 cm. kom. 944,53

8.7.2. Ram za znak dimenzija do 150x200 cm kom. 3.011,49
8.7.3. Ram za znak dimenzija do 150x50 cm kom. 1.895,12
8.7.4. Ram za znak dimenzija do 200x50 cm na tri stuba kom. 2.602,04

8.8. Vađenje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa bet.
stopom.

8.8.1. Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 
90x120 cm i prečnika do 90 cm. kom. 237,86

8.8.2. Ram za znak dimenzija do 150x200 cm kom. 909,41
8.8.3. Ram za znak dimenzija do 150x50 cm kom. 483,28
8.8.4. Ram za znak dimenzija do 200x50 cm na tri stuba kom. 651,23

8.9. Montiranje saobraćajnog znaka .
Cena obuhvata:prevoz znaka i radnika od punkta
do mesta rada, postavljanje i pričvršćivanje znaka
na stub utezanjem šelni i zasecanjem matica da se 
ne bi lako odvrtale. Nabavka znaka sa prevozom 
od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom. 

8.9.1. Znak  dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm,
i prečnika do 90 cm. kom. 227,09

8.9.2. Znak dimenzija do 150x200 cm kom. 683,19
8.9.3. Znak dimenzija do 150x50 cm kom. 442,17
8.9.4. Znak dimenzija do 200x50 cm kom. 661,95
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8.10. Postavljanje plastičnog ili metalnog smerokaza na 
bankinu. 
Cena obuhvata: prevoz smerokaza i radnika od 
punkta do mesta rada, ručni iskop rupe, postavlja-
nje smerokaza , zatrpavanje rupe i nabijanje ze-
mlje oko smerokaza sa planiranjem viška zemlje 
na bankini. Nabavka smerokaza sa prevozom od
proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom. kom. 194,82

8.11. Postavljanje limenog kolometarskog ili polukilo-
metarskog stuba sa dvostranom oznakom .
Cena obuhvata: prevoz betonske cevi prečnika 
150 mm za stopu, limenog stuba i radnika od pun-
kta do mesta rada, pobijanje betonske cevi i name-
štanje stuba u odgovarajući položaj. Nabavka ma-
terijala sa prevozom od proizvođača do punkta ni- 
je obuhvaćena cenom. kom. 377,39

8.12. Postavljanje granične belege .
Cena obuhvata: prevoz belege i radnika od punkta
do mesta rada, iskop rupe, postavljanje belege u
odgovarajući položaj, zatrpavanje rupe i nabijanje 
zemlje oko belege.Nabavka belege sa prevozom 
od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom. kom. 378,47

8.13. Postavljanje saobraćajnog ogledala na nepregle-
dnim krivinama.
Plaća se po ponudi proizvođača. kom. 0,00

8.14. Zamena smerokazne prizme na sigurnosnoj ogra-
di za vozila .
Cena obuhvata: prevoz prizme i radnika od punkta
do mesta rada, odvijanje starog zavrtnja, postavlja-
nje prizme i pritezanjenovog zavrtnja . Nabavka 
prizme sa prevozom od proizvođača  do  punkta 
nije obuhvaćena cenom. kom. 47,50

8.15. Postavljanje smerozne prizme u tunelu.
Cena obuhvata: prevoz prizmi i radnika od punkta
do mesta rada, bušenje rupa na predviđenom od-
stojanju i visini u oporcu tunela i utiskivanje nosača
prizme u izbušene rupe. Nabavka prizme sa prevo-
zom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena 
cenom. kom. 203,56

8.16. Obnavljanje središnih i ivičnih linija na starom 
kolovozu gde se naziru postojeće linije.
Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača i perli,
mašine za obeležavanje i radnika od punkta do 
mesta obeležavanja, pripremu boje i obeležavanje
linije. Debljina sloja nanesene boje, pa prema to-
me i količina materijala u zavisnosti od širine lini-
je, priznaje se prema uputstvu za rad proizvođača 
boje, a nabavna cena materijala po jedinici mere
posebno se obračunava m1 5,43
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8.17. Obeležavanje središnih i ivičnih linija na novom 
kolovozu i starom kolovozu gde su potpuno izbrisane 
postojeće linije pa je potrebno uraditi premeravanje
i tačkanje pre obeležavanja.
Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača i perli,
mašine za obeležavanje i radnika od punkta do 
mesta obeležavanja, pripremu boje, premeravanje, tač-
kanje i obeležavanje linije. Debljina sloja nanesene boje, 
pa prema tome i količina materijala u zavisnosti od širine 
linije, priznaje se prema uputstvu za rad proizvođača 
boje, a nabavna cena materijala po jedinici mere
se obračunava posebno m1 7,25

8.18. Obeležavanje poprečnih linija i drugih oznaka na
kolovozu.
Cena obuhvata: prevoz boje, razređivača , perli,
šablona i radnika od punkta do mesta obeležavanja,
pripremu boje i obeležavanje linija i oznaka uz upotre- 
bu mobilnog kompresora .Debljina sloja nanešene boje,
pa prema tome i količina materijala , priznaje se prema
uputstvu za rad proizvođača boje,a nabavna cena mate-
rijala po jed.mere obračunava se posebno m2 252,06

8.18.1 NABAVKA MATERIJALA ZA HORIZONTALNU 
SIGNALIZACIJI (FARBA, PERLA, RAZRE IVA )

8.18.1.1 Nabavka bele boje - beli signalin din/kg 263,00
8.18.1.2 Nabavka žute boje - žuti signalin din/kg 290,00
8.18.1.3. Nabavka sive boje - sivi signalin din/kg 270,00
8.18.1.4. Razređivač za boji - signalin din/l 233,00
8.18.1.5. Reflektujuća perla din/kg 173,00

8.19. Demontaža oštećene sigurnosne ograde za vozila
Cena obuhvata: demontažu plašta i odstojnika, sa 
autogenim rezanjem zavrtnjeva, utroškom oksigena i 
disugasa, vađenje stubova, utovar u vozilo i prevoz na
deponiju. m1 236,68

8.20. Opravka sigurnosne ograde za vozila sa zamenom 
plašta .
Cena obuhvata: prevoz novog plašta od punkta do
mesta rada, demontažu oštećenog plašta sa autogenim 
rezanjem zavrtnjeva, utroškom oksigena i disugasa,
utovarom u vozilo i prevozom na deponiju, postavljanje 
i pričvršćivanje stubova u prvobitan položaj i mon-
tažu novog plašta. Nabavka plašta sa prevozom od 
proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom. m1 259,52

8.21. Ručno postavljanje stuba sigurnosne ograde za vozila.
Cena obuhvata: prevoz stuba od punkta do mesta
ugrađivanja i postavljanje stuba. Nabavka stuba sa 
prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena 
cenom . kom. 696,87
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8.22. Ručno postavljanje odstojnika sigurnosne ograde 
za vozila.
Cena obuhvata: prevoz odstojnika od punkta do 
mesta ugrađivanja i montažu odstojnika.Nabavka
odstojnika sa prevozom od proizvođača do punkta 
nije obuhvaćena cenom. kom. 107,21

8.23. Ručno postavljanje kape na odstojnik sigurnosne 
ograde za vozila.
Cena obuhvata: prevoz kape od punkta do mesta 
ugrađivanja i montažu kape. Nabavka kape sa 
prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena 
cenom. kom. 155,62

8.24. Ručna montaža plašta sigurnosne ograde za vozila.
Cena obuhvata: prevoz plašta od punkta do mesta 
ugrađivanja i montažu plašta. Nabavka plašta sa  
prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena
cenom. m1 104,79

8.25. Ručna montaža čelične trake na sigurnosnoj ogradi
za vozila .
Cena obuhvata: prevoz trake od punkta do mesta 
ugrađivanja i montažu trake. Nabavka trake sa  
prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena
cenom. m1 29,70

8.26. Ručno postavljanje kompletno nove sigurnosne 
ograde za vozila sa stubovima na 4 m na manjim 
potezima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od 
punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova i 
montažu odstojnika i plašta, uključujući sve utova-
re i istovare.Nabavka ograde sa prevozom od proiz-
vođača do punkta nije obuhvaćena cenom. m1 374,41

8.27. Ručno postavljanje kompletno nove sigurnosne 
ograde za vozila sa stubovima na 2 m na manjim 
potezima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od 
punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova i 
montažu odstojnika i plašta, uključujući sve utova-
re i istovare.Nabavka ograde sa prevozom od proiz-
vođača do punkta nije obuhvaćena cenom. m1 614,34

8.28. Mašinsko postavljanje kompletno nove jednostra-
ne distantne ograde ( JDO ) tipa "RAL" sa stubo-
vima na 2 m na većim potezima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od 
punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova  
makarom, montažu odstojnika, kape,plašta i trake
kompresorom za zavrtanje zavrtnjeva, uključuju-
ći i sve utovare i istovare.Nabavka  ograde sa pre-
vozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena 
cenom. m1 375,90
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8.29. Mašinsko postavljanje kompletno nove jednostra-
ne distantne ograde ( JDO ) tipa "RAL" sa stubo-
vima na 4 m na većim potezima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od 
punkta do mesta postavljanja, pobijanje stubova  
makarom, montažu odstojnika, kape,plašta i trake
kompresorom za zavrtanje zavrtnjeva, uključuju-
ći i sve utovare i istovare.Nabavka  ograde sa pre-
vozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena 
cenom. m1 229,73

8.30. Postavljanje metalne ograde na propustu.
Cena obuhvata: prevoz ograde od punkta do mesta
postavljanja, postavljanje ograde, bušenje rupa u
stubiće ograde, postavljanje i zatezanje zavrtnjeva,
zavarivanje stubova i rukohvata, obrada i zaštita 
vara minijum bojom. Nabavka ograde sa prevo-
zom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena
cenom. m1 822,06

8.31. Čišćenje i pranje kolobrana, kilometarskog stuba ,
saobraćajnog znaka i smerokaza.
Cena obuhvata: čišćenje od blata i prašine i ručno
pranje četkom ili priključkom za pranje na speci-
jalnom vozilu.

8.31.1. Ručno čišćenje i pranje kom. 59,04
8.31.2. Mašinsko čišćenje i pranje h 5.310,67

8.32. Mašinsko čišćenje i pranje sigurnosne ograde za
vozila.
Cena obuhvata: čišćenje ograde od blata i prašine i
pranje priključkom za pranje na specijalnom vozlu. h 5.310,67

8.33. Mašinsko čišćenje i pranje čeonih i vidnih površi-
na na objektima.
Cena obuhvata: čišćenje površina od blata i praši-
ne i pranje priključkom za pranje na specijalnom 
vozilu. h 5.310,67

8.34. Krečenje kolobrana sa farbanjem horizontalne tra-
ke. 
Cena obuhvata: nabavku kreča i crne boje, sprav-
ljanje krečnog rastvora , krečenje dva puta i izvla-
čenje crne linije. kom. 111,45

8.35. Farbanje kilometarskog ili polukilometarskog stu-
ba masnom bojom sa ispisivanjem brojeva.
Cena obuhvata: nabavku uljane boje i razređivača
i rad radnika na farbanju i ispisivanju brojeva. kom. 369,13

8.36. Krečenje graničnih belega, betonskih i kamenih
objekata, parapeta i ograda na mostovima.
Cena obuhvata: nabavku kreča, spravljanje kreč-
nog rastvora i krečenje dva puta, uz prethodno 
čišćenje površine od blata i prašine. m2 37,69
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8.37. Farbanje metalne ograde na mostu, sigurnosne 
ograde za vozila i ostalih gvozdenih ograda mas-
nom bojom . 
Cena obuhvata: nabavku minijuma, razređivača ,
uljanje boje i šmirgl papira, čišćenje površine od
rđe i nanošenje osnovne boje i dva puta uljane bo-
je.Ukoliko se radi o većim površinama, koje treba 
očistiti peskarenjem i ofarbati, posao se ustupa 
specijalizovanom preduzeću , koje je po pozivu 
investitora, dalo najpovoljniju ponudu. m2 784,23

8.38. Farbanje čeone površine objekata i tunela mas-
nom bojom .
Cena obuhvata: nabavku uljane boje i razređivača,
i dva puta bojenje , uz prethodno čišćenje površine,
od blata i prašine. m2 308,76

8.39. Nabavka i prevoz JDO ograde tipa "RAL" do punkta m1 1.500,00

8.40. Nabavka čelične trake za odbojnu ogradu sa prevozom do punkta m1 400,00

8.41.
Nabavka čeličnih stubova za odbojnu ogradu sa prevozom do 
punkta kom 2.000,00

8.42.
Nabavka i ugradnja gumenog ležećeg policajca  širine 1000mm i 
visine

8.42.1 h=3cm m1 9.000,00
8.42.2 h=5cm m1 11.000,00
8.42.3 h=7cm m1 12.000,00

8.4.
Nabavka i ugradnja gumene krajnice za ležeće policajske širine 
1000m kom 1.800,00

8.44.
Nabavka i ugradnja gumenog ležećeg policajca  širine 500mm i 
visine 3,5,7cm m1 5.200,00

8.45.
Nabavka i ugradnja gumene krajnice za ležeće policajske širine 
500mm kom 1.700,00

8.46.
Nabavka i ugradnja žuto- crnih stubića dužine 120cm i prečnika 
od 2 cola kom 2.800,00

8.47. Nabavka i ugradnja barijera za parking mesta kom 13.000,00

8.48.
Nabavka i ugradnja vibracionih traka ( sa nabavkom materijala 
hladne plastike) m2 1.800,00

8.48. 
Nabavka i ugradnja tipskog , liveno gvozdenog gradskog stubića 
od sivog liva za zaprečavanje prolaza ( sa logom JP" Direkcije") kom 14.000,00

8.49.
Nabavka i ugradnja žuto- crnih stubića dužine 120cm i prečnika 
od 4 cola kom 4.500,00
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8.49. ODRŽAVANJE SEMAFORISANIH RASKRSNICA

Redovno održavanje semaforisanih raskrsnica. U cenu je 
uračunato: rad električara 16 časova, dežurstvo noću 8 časova.
Cenom je obuhvaćen svakodnevni obilazak semaforisanih
raskrsnica motornim vozilom , otklanjanje smetnji u radu
 semafora, zamena neispravnih o dotrajalih komponenti,
i uređaja , održavanje semafora u funkcionalno ispravnom i
bezbednom stanju. U cenu nije uračunata cena materijala i 
opreme. din/raskrsnici 18.179,30

8.49.1. Nabavka vozačke lanterne   fi 300 mm E27 (stari tip) kom 33.000,00
8.49.2. Nabavka vozačke lanterne   fi 210 mm E27 (stari tip) kom 23.000,00
8.49.3. Nabavka pešačke lanterne   fi 210 mm E27 (stari tip) kom 18.000,00
8.49.4. Držač lanterni kom 1.300,00
8.49.5. Držač lanterni za ''Led lanterne'' kom 2.100,00
8.49.6. Nabavka vozačke lanterne fi 300 mm ''led svetlosni izvor'' kom 45.000,00
8.49.7. Nabavka vozačke lanterne fi 210 mm ''led svetlosni izvor'' kom 36.000,00
8.49.8. Nabavka pešačke lanterne fi 210 mm ''led svetlosni izvor'' kom 30.000,00
8.49.9. Senilo lanterne kom 1.300,00
8.49.10. Sijalice semaforske E27 , 75W kom 230
8.49.11. Stub semafora obični kom 20.000,00
8.49.12. Stub semafora konzolni kom 53.000,00
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POMO NE ANALIZE

9. Proizvodnja cementnog maltera.
9.1. Cena obuhvata: nabavku džakiranog cementa 

PC-35, peska i vode, prevoz materijala na 30 km,
utovar,istovar i prenos cementa do mesta spravlja-
nja i ručno spravljanje na licu mesta.

9.1.1. Razmere 1:1 m3 14.109,11
9.1.2. Razmere 1:2 m3 10.595,97
9.1.3. Razmere 1:3 m3 8.818,95

9.2. Proizvodnja betona 
Cema obuhvata: nabavku granulisanog šljunka,
džakiranog cementa PC-35 i vode, prevoz materi-
jala na 30 km, utovar i istovar cementa i rad be-
tonske baze kapaciteta 15 m3/h, utovarivača i 
radnika na spravljanju betona.

9.2.1. Beton MB - 15 m3 5.290,54
9.2.2. Beton MB - 20 m3 5.790,75
9.2.3. Beton MB - 30 m3 6.289,58

9.3. Ručno ugrađivanje betona konstrukcija malih pre-
seka do 0,12 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije 
sa kvašenjem betona i prevozom betona autome-
šalicom na 30 km.

9.3.1. Nearmirane konstrukcije m3 5.524,17
9.3.2. Armirane konstrukcije m3 5.702,82

9.4. Ručno ugrađivanje betona konstrukcija srednjih
preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m2 ili 
m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom 
betona automešalicom na 30 km.

9.4.1. Nearmirane konstrukcije m3 4.195,25
9.4.2. Armirane konstrukcije m3 4.357,35

9.5. Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i ar-
mirane konstrukcije preseka do 0,30 m3 betona
na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona 
i prevozom betona automešalicom na 30 km. m3 4.119,17

9.6. Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i ar-
mirane konstrukcije preseka preko  0,30 m3 betona
na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona 
i prevozom betona automešalicom na 30 km. m3 3.545,52

9.7. Izrada dvostrane oplate od dasaka 48 mm za be-
tonske potporne zidove i objekte .
Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do 
mesta rada, nabavku drvene građe, eksera i klanfi
i rad radnika na izradi, montaži i demont. oplate. m2 904,83

9.8. Izrada oplate za rigole od dasaka 24 mm .
Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do 
mesta rada, nabavku drvene građe i eksera rad radni-
ka na izradi, montaži i demont. oplate. m1 213,18
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9.9. Proizvodnja asfaltne mase .
Cena obuhvata: nabavku bitumena,kamenog agre-
gata,prirodnog šljunka i filera, transport bitumena 
po tarifi prevoznika na prosečnu daljinu od 200km,
filera na 100 km i rad asfaltne baze od 80 t, utova-
rivača i radnika na spravljanju asfaltne mase. Pre-
voz agregata i šljunka od izvorišta do asfaltne ba-
ze posebno se obračunava po cenovniku za masov-
ni transport.

9.9.1. Proizvodnja asfaltne mase za krpljenje udarnih rupa
9.9.1.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata t 6.948,67
9.9.1.2. Asfalt beton od krečnjačkog agregata t 6.414,02
9.9.1.3. Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata t 6.383,05
9.9.1.4. Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog  i 40 %

krečnjačkog agregata t 6.223,03
9.9.1.5. Vezni sloj - binder od krečnjačkog  agregata t 5.983,00
9.9.1.6. Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr. t 5.956,12
9.9.1.7. Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa doda-

tkom 30 % krečnjačkog agregata. t 5.858,67

9.9.2. Proizvodnaj asfaltne mase za presvla enje kolovoza.
9.9.2.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata t 6.396,81
9.9.2.2. Asfalt beton od krečnjačkog agregata t 5.862,17
9.9.2.3. Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata t 5.831,20
9.9.2.4. Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog  i 40 %

krečnjačkog agregata t 5.671,18
9.9.2.5. Vezni sloj - binder od krečnjačkog  agregata t 5.431,15
9.9.2.6. Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr. t 5.404,27
9.9.2.7. Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa doda-

tkom 30 % krečnjačkog agregata. t 5.286,82

9.10. Proizvodnja tvrdo livenog asfalta .
Cena obuhvata: nabavku bitumena BIT 25, erupti-
vnog kamenog agregata , filera i lož ulja za zagre-
vanje mase. Transport bitumenapo tarifi prevoznika
na prosečnu daljinu od 200 km, filera na 100 km,
rad koherice i radnika na spravljanju mase.Prevoz erup-
tivnog agregata od proizvođača do mesta ugrađivanja 
obračunati po cenovniku za masovni transport i to 
0,728 t po toni asfaltne mase. t 10.387,77

9.11. Ručna popravka asfaltnog zastora tvrdo livenim
asfaltom bez rušenja i opsecanja. 
Cena obuhvata: prevoz koherice i radnika do mes-
ta ugrađivanja, nabavku i transport na 100 km krečnja-
čke kamene sitneži za posipanje i rad radnika na ugra-
đivanju livenog asgalta. t 4.302,91

9.12. Mašinsko presvlačenje asfaltom manjih deonica 
kolovoza dužine do 250 m po celoj širini ili dužine 
do 500 m na jednoj polovini širine kolovoza .
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od
asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polu-
stabilne emulzije, rad mehanizacije i radnika na 
ugrađivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se 
obračunava. Učinak garniture na ugrađivanju as-
falta je 45 t/h. 
Objašnjenje : prevoz 2h, ugrađivanje 6h, 
6hx60t/h=360t, 360t/8h=45t/h , prevoz 25 %,
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ugrađivanje 75 %. t 923,94
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9.13. Mašinsko krpljenje udarnih rupa i kolotraga finišer-
rom u već pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem 
ugrađenog asfalta .
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije 
od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, na-
bavku polustabilne emulzije, rad finišera, vibrovaljka
i radnika na ugrađivanju asfalta. Učinak garniture na 
ugrađivanju asfalta je 100 t na dan. t 1.357,35

9.14. Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotraga u već
pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem ugrađenog 
asfalta .
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije i asfalta
od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, na-
bavku polustabilne emulzije, rad vibrovaljka i rad-
nika na ugrađivanju asfalta. Učinak garniture na 
ugrađivanju asfalta je 2,5 t/h. t 2.725,63

9.15. Ručno ugrađivanje asfalta u rigole .
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od
asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polu-
stabilne emulzije, rad radnika na čišćenju podloge,
prskanju podloge emulzijom i razastiranju asfalta
i valjanje vibrovaljkom. Prevoz asfalta posebno se
obračunava. Učinak ekipe na ugrađivanju asfalta
je 5 t/h. t 1.803,21

9.16. Ručno ugrađivanje asfalta u pešačke staze.
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od  
asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polu-
stabilne emulzije, rad kompresora, špric mašine za 
za emulziju, vibrovaljka i radnika na ugrađivanju as-
falta. Prevoz asfalta posebno se obračunava. Uči -
nak garniture na ugrađivanju asfalta je 6 t/h. t 1.696,95

9.17. Ručno sečenje, ispravljanje, savijanje, postavlja- 
nje i vezivanje jednostavne i srednje složene ar-
mature.
Cena obuhvata: nabavka armature i žice za vezi-
vanje sa utovarom u kamion i pevozom na 30 km,
istovar iz kamiona sa prenosom na 20 m i rad rad-
nika na ugrađivanju.

9.17.1. Preseka do 12 mm kg 124,86
9.17.2. Preseka preko 12 mm kg 101,02

9.18. Izrada snopova vrbovog pruća za pletere .
Cena obuhvata: odabiranje, sečenje i čišćenje 
zdravog pruća do 3 cm debljine i 2,0-3,0 m dužine, 
slaganje u snop prečnika 30 cm i vezivanje snopa
na dva mesta vrbovim prutom. kom. 396,97

9.19. Proizvodnja vrbovih kolaca dužine 0,75 m .
Cena obuhvata: sečenje vrbovog kolja debljine 
5-10 cm na debljem kraju, zaobljavanje glave za-
šiljavanje na debljem kraju i slaganje u gomile. kom. 19,85
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9.20. Prevoz polustabilne bitumenske emulzije u bura-
dima . 
Cena obuhvata: utovar buradi u kamion od 10 t na 
skladištu prodavca, prevoz na 100 km do skladišta
izvođača radova i istovar, utovar u kamion od 10 t ,
prevoz na 30 km do mesta ugrađivanja i istovar . kg 4,32

9.21. Prevoz bitumena za izolaciju i mase za zalivanje 
spojnica u buradima.
Cena obuhvata: utovar buradi u poluteretni kamion
 od 2 t na skladištu prodavca, prevoz na 10 km do 
 skladišta izvođača radova i istovar sa unošenjem u 
skladište do 10 m , iznošenje iz skladišta, utovar u 
poluteretni kamion od 2t , prevoz na 30 km do
mesta ugrađivanja i istovar. kg 4,22

9.22. Ugrađivanje stuba L=1900 mm, težine 15,7 kg jedno-
strane distantne ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i stuba od 
punkta do mesta ugrađivanja i pobijanje stubova 
makarom. kom. 462,34

9.23. Montaža plašta L=4300 mm, tež. 44 kg ili 11 kg/m1.
jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i plašta od punkta 
do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva kom-
presorom. m1 66,58

9.24. Montaža jednostranog odstojnika težine 4,8 kg 
jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i odstojnika od 
punkta do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva
kompresorom. kom. 67,47

9.25. Montaža kape težine 0,9 kg  jednostrane distantne
ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i kape od punkta 
do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva
kompresorom. kom. 54,85

9.26. Montaža trake 70x5 L=4140 mm , težine 11,4 kg 
ili 2,85 kg/m1 jednostrane distantne ograde (JDO)
tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i trake od punkta 
do mesta ugrađivanja i montažu zavrtnjeva
kompresorom. m1 16,99
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10. PRETHODNI RADOVI

10.1. Obeležavanje trase pre početka radova. km 25.465,03

10.2. Krčenje šiblja buldozerom sa utovarom i prevo-
zom do 1 km. m2 22,20

10.3. Ručno sečenje gustog šiblja sa slaganjem na stra-
nu van putnog pojasa. m2 54,58

10.4. Sečenje drveća motornom testerom sa kresanjem 
grana i ostavljanjem na stranu.

10.4.1. Preseka 10 - 20 cm kom. 284,87
10.4.2. Preseka 20 - 30 cm kom. 712,18
10.4.3. Preseka 30 - 50 cm kom. 1.899,16
10.4.4. Preseka preko 50 cm kom. 4.827,02

10.5. Sečenje drveća ručno sa kresanjem grana i osta-
vljanjem na stranu.

10.5.1. Preseka 10 - 20 cm kom. 471,40
10.5.2. Preseka 20 - 30 cm kom. 1.215,71
10.5.3. Preseka 30 - 50 cm kom. 3.175,74
10.5.4. Preseka preko 50 cm kom. 9.552,04

10.6. Vađenje panjeva ranije posečenih stabala buldo-
zerom sa ostavljanjem na stranu van putnog pojasa.

10.6.1. Preseka 10 - 20 cm kom. 234,72
10.6.2. Preseka 20 - 30 cm kom. 382,27
10.6.3. Preseka 30 - 50 cm kom. 697,47
10.6.4. Preseka preko 50 cm kom. 1.441,88

10.7. Obaranje stabala sa vađenjem panjeva buldoze-
rom i ostavljanjem na stranu van putnog pojasa.

10.7.1. Preseka   5 - 10 cm kom. 180,07
10.7.2. Preseka 10 - 20 cm kom. 295,31
10.7.3. Preseka 20 - 30 cm kom. 482,58
10.7.4. Preseka 30 - 50 cm kom. 727,46
10.7.5. Preseka preko 50 cm kom. 1.188,43

10.8. Izrada nove drvene ograde sa nabavkom i prevo-
zom materijala do 30 km. m2 1.438,46

10.9. Demontaža stare drvene ograde sa prenosom
građe do 30 m. m2 161,78

10.10. Demontaža stare drvene ograde i ponovna mon -
taža sa dodatkom 50 %nove građe. m2 1.150,64

10.11. Demontaža stare drvene ograde i ponovna mon -
taža bez dodatka nove građe. m2 701,04

10.12. Izrada nove ograde od žičanog pletiva sa drve-
nim stubovima sa nabavkom i prevozom materi-
jala na 30 km. m2 924,48

10.13. Demontaža ograde od žičanog pletiva sa preno-
som materijala do 30 m. m2 86,28
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10.14. Demontaža ograde od žičanog pletiva i ponovna 
montaža , bez dodatka novog materijala. m2 373,89
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10.15. Rušenje zgrada od slabog materijala (demontaža
barake) sa prenosom i slaganjem materijala na 
daljinu do 40 m. m2 1.527,38

10.16. Rušenje nearmiranog betona ručno
10.16.1. Bez odvoza šuta m3 8.429,30
10.16.2. Sa odvozom šuta na 20 m m3 9.411,80

10.17. Rušenje nearmiranog betona pikamerom 
10.17.1. Bez odvoza šuta m3 5.416,62
10.17.2. Sa odvozom šuta na 20 m m3 6.399,11

10.18. Rušenje armiranog betona ru~no
10.18.1. Bez odvoza šuta m3 13.886,74
10.18.2. Sa odvozom šuta na 20 m m3 14.869,23

10.19. Rušenje armiranog betona pikamerom
10.19.1. Bez odvoza šuta m3 12.004,39
10.19.2. Sa odvozom šuta na 20 m m3 12.986,89

10.20. Rušenje betonskog trotoara d=10 cm , ručno
10.20.1. Bez odvoza šuta m2 135,09
10.20.2. Sa odvozom šuta na 20 m m2 234,33

10.21. Rušenje betonskog trotoara d=10 cm , pikamerom
10.21.1. Bez odvoza šuta m2 102,48
10.21.2. Sa odvozom šuta na 20 m m2 201,72

10.22. Ručno rušenje kolovoza od sitne kamene kocke.
10.22.1. Sa sastavcima zalivenim peskom
10.22.1.1.Bez odvoza m2 64,51
10.22.1.2.Sa odvozom na 20 m m2 152,34

10.22.2. Sa sastavcima zalivenim cementnim malterom
10.22.2.1.Bez odvoza m2 659,96
10.22.2.2.Sa odvozom šuta na 20 m m2 747,79

10.22.3. Sa sastavcima zalivenim bitumenom
10.22.3.1.Bez odvoza m2 99,24
10.22.3.2.Sa odvozom šuta na 20 m m2 187,07

10.23. Mašinsko rušenje kolovoza od sitne kamene kocke
utovarivačem sa utovarom u kamion, bez prevoza. m2 37,73

10.24. Rušenje ivičnjaka 12/18 cm ručno
10.24.1. Bez odvoza šuta m1 378,24
10.24.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 408,01

10.25. Rušenje ivičnjaka 12/18 cm  pikamerom
10.25.1. Bez odvoza šuta m1 263,51
10.25.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 293,28

10.26. Rušenje ivičnjaka 18/24 cm ručno
10.26.1. Bez odvoza šuta m1 594,37
10.26.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 624,15
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10.27. Rušenje ivičnjaka 18/24 cm pikamerom 
10.27.1. Bez odvoza šuta m1 409,91
10.27.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 439,68

10.28. Rušenje ivičnjaka 20/24 i 24/24 cm ručno
10.28.1. Bez odvoza šuta m1 756,48
10.28.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 786,25

10.29. Rušenje ivičnjaka 20/24 i 24/24 cm pikamerom
10.29.1. Bez odvoza šuta m1 548,98
10.29.2. Sa odvozom šuta na 20 m m1 578,75

10.30. Razrivanje tucaničkog zastora i podloge buldoze-
rom  sa sopstvenim rijačem i guranjem materijala
do 20 m.

10.30.1. Debljine d=10 cm m2 31,05
10.30.2. Debljine d=20 cm m2 41,40

10.31. Brazdanje - riljanje tucaničkog zastora grejderom
sa planiranjem i valjanjem. m2 73,45

10.32. Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5 cm grej-
derom , bez prevoza. m2 49,78

10.33. Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5 cm grej-
derom , sa mašinskim utovarom i odvozom mate-
rijala na deponiju.

10.33.1. Sa prevozom na 1 km m2 96,44
10.33.2. Sa prevozom na 2 km m2 98,92
10.33.3. Sa prevozom na 3 km m2 101,15
10.33.4. Sa prevozom na 4 km m2 103,15
10.33.5, Sa prevozom na 5 km m2 104,96
10.33.6. Sa prevozom na 10 km m2 111,98

10.34. Ru{enje podloge kolovoza d=25 cm grejderom 
( bez prevoza ). m2 57,56

10.35. Rušenje podloge kolovoza debljine d=25 cm grej-
derom ,sa mašinskim utovarom i odvozom mate-
rijala na deponiju.

10.35.1. Sa prevozom na 1 km m2 133,06
10.35.2. Sa prevozom na 2 km m2 142,75
10.35.3. Sa prevozom na 3 km m2 151,42
10.35.4. Sa prevozom na 4 km m2 159,24
10.35.5. Sa prevozom na 5 km m2 166,32
10.35.6. Sa prevozom na 10 km m2 193,73

10.36. Profilisanje kolovoza glodalicom za asfalt "Wirt-
gen"-2000.
Cena obuhvata: rad glodalice, autocisterne za vodu
i kompresora na skidanju asfalta, prevoz skinutog 
materijala do 10 km i rad radnika na obezbeđenju 
saobraćaja. Cena je obračunata za d=1 cm.

10.36.1. Asfalt od eruptivnog agregata m2 15,92
10.36.2. Asfalt od krečnjačkog agregata i prirodnog

šljunka. m2 13,67
10.37. Isecanje ivica asfaltnog kolovoza d=6 cm 

mašinom za sečenje asfalta. m1 45,37
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11. DONJI STROJ

11.1. Ručni iskop humusa u širokom otkopu 
11.1.1. U prirodno vlažnom zemljištu m3 496,21
11.1.2. U mokrom zemljištu m3 694,69
11.1.3. U prir. vlažnom zemljištu sa žilama i korenjem m3 595,45
11.1.4. U mokrom zemljištu sa žilama i korenjem m3 744,32

11.2. Ručno otkopavanje zemlje III i IV kategorije u 
širokom otkopu 

11.2.1. U prirodno vlažnom zemljištu m3 1.190,90
11.2.2. U mokrom zemljištu m3 1.389,39
11.2.3. U prir. vlažnom zemljištu sa žilama i korenjem m3 1.290,15
11.2.4. U mokrom zemljištu sa žilama i korenjem m3 1.439,01

11.3. Ručni utovar zemlje u kamion uvećan za koef.
rastresitosti

11.3.1. Humus  k=1,15 m3 296,73
11.3.2. Zemlja III i IV kategorije k =1,275 m3 411,23
11.3.3. Šut građevinski prirodno vlažan  k=1,30 m3 516,06

11.4. Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III i IV kat.
u širokom otkopu, sa ručnim utovarom u kamion i 
prevozom 

11.4.1. Sa prevozom na 1 km. m3 1.927,90
11.4.2. Sa prevozom na 2 km. m3 1.967,44
11.4.3. Sa prevozom na 3 km. m3 2.002,84
11.4.4. Sa prevozom na 4 km. m3 2.034,73
11.4.5. Sa prevozom na 5 km. m3 2.063,63

11.5. Mašinski iskop humusa u sloju od 10-20 cm sa 
skidanjem trave i rastinja preseka do 5 cm

11.5.1. Sa guranjem do 20  m m3 64,59
11.5.2. Sa guranjem od 20 - 40 m m3 87,56
11.5.3. Sa guranjem od 40 - 60 m m3 132,28

11.6. Mašinski iskop peska i šljunka 
11.6.1. Sa guranjem do 20  m m3 139,42
11.6.2. Sa guranjem od 20 - 40 m m3 178,85
11.6.3. Sa guranjem od 40 - 60 m m3 219,84

11.7. Mašinski iskop materijala III i IV kategorije 
11.7.1. Sa guranjem do 20  m m3 81,35
11.7.2. Sa guranjem od 20 - 40 m m3 108,37
11.7.3. Sa guranjem od 40 - 60 m m3 165,81

11.8. Široki iskop rastresitog stenovitog serpentinskog
materijala V kat. buldozerom sa sopstvenim  rijačem.

11.8.1. Sa guranjem do 20  m m3 119,24
11.8.2. Sa guranjem od 20 - 40 m m3 158,98
11.8.3. Sa guranjem od 40 - 60 m m3 239,09

11.9. Mašinski utovar zemlje iz iskopa u kamion ,uvećan 
za koeficijent rastresitosti.

11.9.1. Pesak, šljunak, kamena drobina i jalovina (k=1.2) m3 126,54
11.9.2. Humus (k=1,15) m3 132,54
11.9.3. Zemlja III i IV kategorije (k=1,275) m3 147,89
11.9.4. Materiajal V i VI kategorije (k=1,45) m3 169,26
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11.9.5. Tucanik 3 - 6 cm (k=1,4) m3 163,42

11.10. Mašinski utovar zemlje u rastresitom stanju sa depo-
nije ili pozajmišta u kamion.

11.10.1. Pesak, šljunak, kamena drobina i jalovina m3 105,45
11.10.2. Humus m3 115,26
11.10.3. Zemlja III i IV kategorije m3 115,99
11.10.4. Materijal V i VI kategorije m3 116,73
11.10.5. Tucanik 3 - 6 cm m3 116,73

11.11. Mašinski iskop i utovar humusa sa prevozom 
11.11.1. Sa prevozom na 1 km m3 288,74
11.11.2. Sa prevozom na 2 km m3 319,65
11.11.3. Sa prevozom na 3 km m3 347,32
11.11.4. Sa prevozom na 4 km m3 372,25
11.11.5. Sa prevozom na 5 km m3 394,84
11.11.6. Sa prevozom na 10  km m3 482,24

11.12. Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u širo-
kom otkopu, sa mašinskim utovarom i prevozom.

11.12.1. Sa prevozom na 1 km m3 346,46
11.12.2. Sa prevozom na 2 km m3 386,00
11.12.3. Sa prevozom na 3 km m3 421,40
11.12.4. Sa prevozom na 4 km m3 453,29
11.12.5. Sa prevozom na 5 km m3 482,19
11.12.6. Sa prevozom na 10  km m3 594,00

11.13. Široki iskop rastresitog stenovitog serpentinskog
materijala V kategorije buldozerom sa sopstve-
nim rijačem sa mašinskim utovarom i prevozom.

11.13.1. Sa prevozom na 1 km m3 424,21
11.13.2. Sa prevozom na 2 km m3 471,97
11.13.3. Sa prevozom na 3 km m3 514,72
11.13.4. Sa prevozom na 4 km m3 553,24
11.13.5. Sa prevozom na 5 km m3 588,15
11.13.6. Sa prevozom na 10  km m3 723,20

11.14. Široki otkop stene u useku i zaseku miniranjem 
sa mašinskim bušenjem rupa.
Napomena: cena važi samo za manji obim radova
dok se za masovna miniranja prikupljaju ponude
specijalizovanih preduzeća. m3 597,94

11.15. Prikupljanje izminiranog materijala buldozerom
ili utovarivačem .

11.15.1. Sa guranjem do 20  m m3 71,54
11.15.2. Sa guranjem od 20 - 40 m m3 95,39
11.15.3. Sa guranjem od 40 - 60 m m3 143,46
11.15.4. Sa guranjem od 60 - 80 m m3 186,31

11.16. Široki otkop stene u useku i zaseku miniranjem,
prikupljanje materijala buldozerom, mašinski 
utovar i prevoz 

11.16.1. Sa guranjem na 60 m m3 741,39
11.16.2. Sa prevozom na 1 km m3 989,79
11.16.3. Sa prevozom na 2 km m3 1.040,75
11.16.4. Sa prevozom na 3 km m3 1.086,37
11.16.5. Sa prevozom na 4 km m3 1.127,48



39
Šifra
poz. O P I S    P O Z I C I J E

Jed.
mere

Jedinična 
cena

11.16.6. Sa prevozom na 5 km m3 1.164,73
11.16.7. Sa prevozom na 10  km m3 1.308,84

11.17. Iskop zemlje III i IV kat. rovokopačem 90 % i 
ručno 10 % za proširenje kolovoza sa prebaciva-
njem zemlje na stranu ili utovarom i prevozom 

11.17.1. Sa prebacivanjem zemlje na stranu m3 336,95
11.17.2. Sa prevozom na 1 km m3 481,84
11.17.3. Sa prevozom na 2 km m3 521,38
11.17.4. Sa prevozom na 3 km m3 556,78
11.17.5. Sa prevozom na 4 km m3 588,67
11.17.6. Sa prevozom na 5 km m3 617,57
11.17.7. Sa prevozom na 10  km m3 729,38

11.18. Iskop zemlje za putne jarkove rovokopačem 80% 
i ručno 20 % sa prebacivanjem zemlje na stranu 
ili na bankinu, utovarom i prevozom .

11.18.1. Sa prebacivanjem zemlje na stranu ili bankinu m3 437,35
11.18.2. Sa prevozom na 1 km m3 582,24
11.18.3. Sa prevozom na 2 km m3 621,78
11.18.4. Sa prevozom na 3 km m3 657,18
11.18.5. Sa prevozom na 4 km m3 689,07
11.18.6. Sa prevozom na 5 km m3 717,97
11.18.7. Sa prevozom na 10  km m3 829,78

11.19. Mašinski iskop stepenastih zaseka u zemlji III i IV
kategorije.
Cena obuhvata: iskop stepenastih zaseka širine 1-
1,5 m usečene u teren nagiba većeg od 20 % na ko-
ji se gradi nasip. Bočne površine zaseka treba izve-
sti u nagibu 2:1. m3 251,03

11.20. Obrada podtla.
Cena obuhvata: sabijanje podtla vibro ježom uz
eventualno kvašenje. m2 28,80

11.21. Uređenje posteljice - planuma donjeg stroja
Cena obuhvata: grubo i fino planiranje grejderom,
sabijanje valjkom i kvašenje.

11.21. 1. U materijalu III i IV kategorije m2 59,77
11.21. 2. U materijalu V i VI kategorije m2 71,73

11.22. Izrada  nasipa. 
Cena obuhvata: rad mašina na nasipanju, razastira-
nju, grubom i finom planiranju, kvašenju i sabija-
nju materijala.

11.22.1. Od materijala III i IV kategorije m3 189,33
11.22.2. Od materijala V i VI kategorije m3 228,50

11.23. Planiranje kosina useka i nasipa u materijalu III i 
IV kategorije .
Cena obuhvata: planiranje kosina grejderom sa 
ručnom popravkom. m2 33,70

11.24. Humuziranje kosina humusom u sloju d=20 cm is- 
kopanim na licu mesta i zatravljivanjem.
Cena obuhvata: razastiranje i  planiranje humusa 
mašinski sa ručnom popravkom i zatravljivanje sa
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nabavkom semena i kvašenjem. m2 54,99
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11.25. Humuziranje kosina humusom u sloju d=20 cm sa 
prevozom  humusa iz pozajmišta i zatravljivanjem.
Cena obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz hu-
musa na trasu, razastiranje i planiranje grejderom,
sa ručnom popravkom, zatravljivanje sa nabavkom
semena i kvašenjem.

11.25.1. Sa prevozom na 1 km m2 102,30
11.25.2. Sa prevozom na 2 km m2 108,48
11.25.3. Sa prevozom na 3 km m2 114,02
11.25.4. Sa prevozom na 4 km m2 119,00
11.25.5. Sa prevozom na 5 km m2 123,52

11.26. Mašinsko razastiranje humusa i zemlje III i IV kat.
na deponiji ili većem platou bez valjanja. m3 46,58

11.27. Izrada bankina od deponovane zemlje III i IV kat.
na bankini, pri iskopu putnih jarkova, sa razastira-
njem i planiranjem zemlje grejderom uz ručnu pop-
ravku i valjanje malim valjkom. m3 186,57

11.28. Izrada bankina od zemlje III i IV kategorije sa is-
kopom, utovarom i prevozom zemlje, razastira-
njem i planiranjem zemlje grejderom sa ručnom pop-
ravkom i valjanjem malim valjkom.

11.28.1. Sa prevozom na 1 km m3 544,21
11.28.2. Sa prevozom na 2 km m3 583,75
11.28.3. Sa prevozom na 3 km m3 619,15
11.28.4. Sa prevozom na 4 km m3 651,04
11.28.5. Sa prevozom na 5 km m3 679,94

11.29. Mašinski iskop podužnih rovova dubine 0-2 m bez
razupiranja, za drenaže kod odvodnjavanja poste-
ljice u zemlji III i IV kat., sa ručnom popravkom.

11.29.1. Bez prevoza m3 385,42
11.29.2. Sa prevozom na 1 km m3 530,31
11.29.3. Sa prevozom na 2 km m3 569,85
11.29.4. Sa prevozom na 3 km m3 605,25
11.29.5. Sa prevozom na 4 km m3 637,14
11.29.6. Sa prevozom na 5 km m3 666,04

11.30. Ručni iskop podužnih rovova dubine 0-2 m, za dre-
naže kod odvodnjavanja posteljice , u materijalu
V i VI kategorije sa ručnim utovarom i prevozom.

11.30.1. Bez prevoza m3 1.461,34
11.30.2. Sa prevozom na 1 km m3 2.338,32
11.30.3. Sa prevozom na 2 km m3 2.389,29
11.30.4. Sa prevozom na 3 km m3 2.434,91
11.30.5. Sa prevozom na 4 km m3 2.476,01
11.30.6. Sa prevozom na 5 km m3 2.513,26

11.31. Izrada podgrade sa nabavkom i prevozom drvene 
građe na 30 km.

11.31.1. U prirodno vlažnim rovovima m2 330,34
11.31.2. U stalno mokrim rovovima m2 382,40
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11.32. Ručni iskop poprečnih drenažnih rovova u mo-
krom materijalu III i IV kategorije .
Cena obuhvata: ručni iskop zemlje sa prevozom
ručnim kolicima na 10 m i razupiranjem 2 m2/m3
iskopa.

11.32.1. Dubine 0-2 m m3 3.796,03
11.32.2. Dubine 2-4 m m3 4.540,34
11.32.3. Dubine 4-6 m m3 5.359,09
11.32.4. Dubine 6-8 m m3 6.177,84

11.33. Polaganje betonskih drenažnih cevi na sloju beto-
na MB - 15.
Cena obuhvata: spravljanje i ugrađivanje betona 
u podlogu sa prevozom betona automešalicom na 
30 km i postavljanje cevi. Nabavka i prevoz cevi 
posebno se obračunavaju.

11.33.1. Preseka 150 mm m1 1.086,85
11.33.2. Preseka 200 mm m1 1.114,64
11.33.3. Preseka 300 mm m1 1.182,80

11.34. Polaganje punih betonskih odvodnih cevi na sloju
peska d=10 cm.
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugrađi-
vanje peska u podlogu i postavljanje cevi. Nabav-
ka i prevoz cevi posebno se obračunavaju.

11.34.1. Preseka 200 mm m1 737,71
11.34.2. Preseka 300 mm m1 1.162,59
11.34.3. Preseka 400 mm m1 1.595,00

11.35. Polaganje plastičnih drenažnih cevi na sloju beto-
na MB - 15.
Cena obuhvata: spravljanje i ugrađivanje betona
u podlogu sa prevozom betona na 30 km i posta-
vljanje cevi. Nabavka i prevoz cevi posebno se 
obračunavaju.

11.35.1. Preseka 150 mm m1 896,14
11.35.2. Preseka 200 mm m1 908,65
11.35.3. Preseka 300 mm m1 1.019,21

11.36. Polaganje punih plastičnih odvodnih cevi na sloju
peska d=10 cm .
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra-
đivanje peska u podlogu i postavljanje cevi.Na-
bavka i prevoz cevi se posebno obračunavaju.

11.36.1. Preseka 200 mm m1 167,67
11.36.2. Preseka 300 mm m1 298,92
11.36.3. Preseka 400 mm m1 392,58

11.37. Polaganje punih azbestcementnih odvodnih cevi
na sloju peska d=10 cm.
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra-
đivanje peska u podlogu i postavljanje cevi.Na-
bavka i prevoz cevi se posebno obračunavaju.

11.37.1. Preseka 200 mm m1 253,69
11.37.2. Preseka 300 mm m1 353,65
11.37.3. Preseka 400 mm m1 478,66
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11.38. Izrada revizionog šahta od montažnih betonskih 
elemenata.
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i nasi-
panje peska u sloju od 10 cm ispod betonskog dna
šahta, spravljanje i ugrađivanje betona MB-20 u 
dno šahta sa prevozom na 30 km i montažu prste-
nastih elemenata sa nabavkom i ugradnjom penja-
lica. Nabavka i prevoz betonskih elemenata posebno
se obračunavaju. m1 8.241,16

11.39. Izrada drenažnog spoja od betona MB -20 .
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i nasi-
panje peska u sloju od 10 cm za podlogu, sprav-
ljanje i ugrađivanje betona u oplati sa prevozom
na 30 km. kom. 2.099,20

11.40. Montaža gvozdenog ili armirano betonskog poklo-
pca na revizionom šahtu.
Cena obuhvata: spravljanje cementnog maltera
1 : 3 i ugrađivanje poklopca .Nabavka i prevoz 
poklopca se posebno obračunavaju. kom. 2.092,94

11.41. Polaganje betonskih nearmiranih cevi za izradu
propusta .
Cena obuhvata samo postavljanje cevi. Izrada po-
dloge, obloge, ulazne i izlazne glave propusta, ob-
računava se prema cenama ugrađenog betona 
iz ovog cenovnika, dok se nabavka i pravoz posebno
obračunavaju.

11.41. 1. Preseka 50 cm m1 1.560,94
11.41. 2. Preseka 60cm m1 1.893,91
11.41. 3. Preseka 70 cm m1 2.304,46
11.41. 4. Preseka 80 cm m1 2.628,75
11.41. 5. Preseka 100 cm m1 3.357,38
11.41. 6. Preseka 120 cm m1 4.101,06

11.42. Polaganje betonskih armiranih cevi za izradu pro-
pusta .
Cena obuhvata samo postavljanje cevi. Izrada po-
dloge, obloge ulazne i izlazne glave propusta, ob-
računava se prema cenama ugrađenog betona 
iz ovog cenovnika, dok se nabavka i pravoz cevi
posebno obračunavaju.

11.42. 1. Preseka 100 cm m1 3.371,51
11.42. 2. Preseka 120 cm m1 4.308,22
11.42. 3. Preseka 140 cm m1 5.160,37
11.42. 4. Preseka 160 cm m1 6.141,63
11.42. 5. Preseka 180 cm m1 7.264,77
11.42. 6. Preseka 200 cm m1 8.541,29
11.42. 7. Preseka 220 cm m1 9.984,32
11.42. 8. Preseka 240 cm m1 11.787,82
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11.43. Izrada drenažnog filtra od rešetanog šljunka - 
iberlaufa ili tucanika .
Cena obuhvata: nabavku iberlaufa ili tucanika i 
ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laga-
nim sredstvima za nabijanje da se ne oštete i ne 
pomere drenažne cevi.

11.43.1. Za odvodnjavanje posteljice
11.43.1.1.Bez prevoza šljunka ili tucanika m3 1.889,05
11.43.1.2.Sa prevozom na 30 km m3 2.408,47
11.43.2. Za drenaže na kosinama kod sanacije klizišta
11.43.2.1.Bez prevoza šljunka ili tucanika m3 2.743,53
11.43.2.2.Sa prevozom na 30 km m3 3.262,94

11.44. Izrada glinenog čepa preko drenažne ispune 
Cena obuhvata: izradu glinenog čepa sa nabija-
njem u sloju 15-25 cm ručnim ili mehaničkim pu-
tem.Iskop, utovar i prevoz gline posebno se obra-
čunava po cenama iz ovog cenovnika. m3 2.005,20

11.44.1. Izrada glinenog čepa preko drenažne ispune na 
kosinama kod sanacije klizišta.
Cena obuhvata: izradu glinenog čepa sa nabija-
njem u sloju 15-25 cm ručnim ili mehaničkim pu-
tem.Iskop, utovar i prevoz gline posebno se obra-
čunava po cenama iz ovog cenovnika. m3 2.448,07

11.45. Zatrpavanje drenažnih rovova zemljom.
Cena obuhvata: ugrađivanje zemlje u slojevima 
sa lakim nabijanjem vibro pločom. m3 340,25

11.46. Zatrpavanje drenažnih rovova prirodnim šljunkom.
kod odvodnjavanja posteljice .
Cena obuhvata:nabavku šljunka i ugrađivanje
u slojevima sa lakim nabijanjem vibro pločom.

11.46.1. Bez prevoza šljunka m3 1.256,02
11.46.2. Sa prevozom na 30 km m3 1.775,43

11.47. Izrada segmentnog odvodnog jarka b=80 cm i
d=10 cm betonom MB-20, na sloju šljunka d=10cm
na prethodno uvaljanoj podlozi.
Cena obuhvata: nabavku šljunka sa prevozom na
30 km i ugrađivanje šljunka u podlogu, nabavku i 
izradu oplate, spravljanje i ugrađivanje betona sa 
prevozom automešalicom na 30 km. m1 1.736,09

11.48. Oblaganje odvodnog jarka montažnim betonskim
kanaletama na sloju peska d=10 cm sa fugovanjem
cementnim malterom 1:2 .
Cena obuhvata: nabavku peska i cem. maltera sa
prevozom na 30 km i polaganje kanaleta sa fugo-
vanjem. Nabavka i prevoz kanaleta posebno se naplaćuju m1 691,50

  Страна    46 -- Број  15                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                11. октобар 2013. године



45
Šifra
poz. O P I S    P O Z I C I J E

Jed.
mere

Jedinična 
cena

12. OBJEKTI

12.1. Ručni iskop zemlje za temalje objekata u materi-
jalu III i IV kat. sa prevozom kolicima na 10 m
(bez izrade podgrade).

12.1.1. U prirodno vlažnom od 0-2 m m3 2.552,91
12.1.2. U mokrom 0-2 m m3 2.807,96
12.1.3. U prirodno vlažnom od 2-4 m m3 2.857,59
12.1.4. U mokrom 2-4 m m3 3.169,71
12.1.5. U prirodno vlažnom od 4-6 m m3 3.427,24
12.1.6. U mokrom 4-6 m m3 3.806,35

12.2. Mašinski iskop za temelje objekata u materijalu 
III i IV kat. sa odbacivanjem zemlje u stranu ili 
utovarom u kamion . m3 230,31

12.3. Ručni iskop za temelje objekata u materijalu V iVI
kat. dubine 0-2 m sa prevozom ručnim kolicima
na 10 m. m3 2.828,40

12.4. Spravljanje cementnog maltera sa prevozom ma-
terijala na 30 km.

12.4.1. Razmere 1:2 m3 10.595,97
12.4.2. Razmere 1:3 m3 8.818,95

12.5. Proizvodnja i mašinsko ugrađivanje betona u te-
melje i zidove objekata sa prevozom betona auto-
mešalicom na 30 km ( bez izrade oplate).

12.5.1. MB -15 m3 8.836,07
12.5.2. MB -20 m3 9.336,28
12.5.3. MB -30 m3 9.835,11

12.6. Proizvodnja i mašinsko ugrađivanje betona u pre-
seke do 0,3m3/m1 konstrukcije sa prevozom betona
mešalicom na 30 km ( bez izrade oplate).

12.6.1. MB -15 m3 9.409,71
12.6.2. MB -20 m3 9.909,92
12.6.3. MB -30 m3 10.408,75

12.7. Proizvodnja i ručno ugrađivanje betona u podlogu
sa prevozom betona automešalicom na 30 km.

12.7.1. MB -15 m3 10.814,71
12.7.2. MB -20 m3 11.314,92

12.8. Nabavka, izrada i ugrađivanje dvostrane oplate sa
prevozom građe na 30 km. m2 904,83

12.9. Nabavka i ugrađivanje armature sa prevozom na 
30 km. 

12.9.1. Preseka do 12 mm kg 124,86
12.9.2. Preseka preko 12 mm kg 101,02

12.10. Nabavka, prevoz na 30 km i izrada skele I vrste 
visine do 10 m, bez izrade postolja ili šipova. m3 32.181,87
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12.11. Izrada hidroizolacije na manjim objektima sa 
nabavkom i prevozom materijala na 30 km .

12.11.1. Jedan vruć premaz bitumenom d=2 mm . m2 250,05
12.11.2. Dva vruća premaza bitumenom d=4 mm . m2 463,75
12.11.3. Jedan sloj ter hartije, jedan hladan premaz i jedan

vruć premaz bitumenom . m2 384,16
12.11.4. Dva sloja ter hartije, jedan hladan premaz i jedan

vruć premaz bitumenom . m2 743,64

12.12. Izrada kaldrme od lomljenog kamena  d=25 cm 
na sloju peska sa zalivanjem spojnica cem. malte-
rom 1:3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena, pes-
ka i cem. maltera i izradu kaldrme prosečno za 
horizontalan i kos teren. Prevoz kamena i peska 
obračunati po cenovniku transporta i to za kamen 
0,3 m3/m2 i pesak 0,15 m3/m2.

12.12.1. Bez prevoza kamena i peska m2 1.932,83
12.12.2. Sa prevozom kamena i peska na 30 km m2 2.171,27

12.13. Izrada kaldrme od lomljenog kamena  d=25 cm 
na sloju peska sa zalivanjem spojnica peskom.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena i  pes-
ka i  izradu kaldrme.Prevoz kamena i peska 
obračunati po cenovniku transporta i to za kamen 
0,3 m3/m2 i pesak 0,19 m3/m2.

12.13.1. Bez prevoza kamena i peska m2 1.347,82
12.13.2. Sa prevozom kamena i peska na 30 km m2 1.606,04

12.14. Zidanje temelja lomljenim kamenom u cement-
nom malteru 1:3 sa nabavkom materijala. Prevoz 
lom ljenog kamena obračunati po cenovniku tran-
sporta i to 1,25 m3/m3 zida .

12.14.1. Bez prevoza kamena m3 8.929,56
12.14.2. Sa prevozom kamena na 30 km m3 9.613,87

12.15. Zidanje zidova van temelja lomljenim kamenom
sa jednim licem u cementnom malteru 1:3 sa na-
bavkom materijala.Prevoz kamena obračunati po 
cenovniku transporta i to 1,25 m3/m3 zida.

12.15.1. Bez prevoza kamena m3 9.950,91
12.15.2. Sa prevozom kamena na 30 km m3 10.635,21

12.16. Zidanje zidova van temelja lomljenim kamenom
sa jednim licem u suvo sa nabavkom lomljenog 
kamena. Prevoz kamena obračunati po cenovniku
transporta i to 1,25 m3/m3 zida.

12.16.1. Bez prevoza kamena m3 4.617,72
12.16.2. Sa prevozom kamena na 30 km m3 5.302,03
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13 GORNJI STROJ

13.1. Ugrađivanje tampona od šljunka prema tehničkom 
opisu.
Cena obuhvata: mašinsko razastiranje, planiranje 
i valjanje materijala uz potrebno kvašenje. Nabav-
ka materijala dokazuje se računom, cenovnikom 
isporučioca, cenom materijala iz ovog cenovnika 
ili analizom cene koju overava nadzorni organ.
Transport materijala obračunava se po cenovniku 
transporta, a transportnu daljinu overava nadzor.

13.1.1. Bez nabavke i prevoza materijala m3 227,99
13.1.2. Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km. m3 1.471,34

13.2. Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog 
agregata 0-60 mm prema tehničkom opisu.
Cena obuhvata: mašinsko razastiranje, planiranje 
i valjanje materijala uz potrebno kvašenje. Nabav-
ka materijala dokazuje se računom, cenovnikom 
isporučioca, cenom materijala iz ovog cenovnika
ili analizom cene koju overava nadzorni organ.
Transport materijala obračunava se po cenovniku 
transporta, a transportnu daljinu overava nadzor .

13.2.1. Bez nabavke i prevoza materijala m3 227,99
13.2.2. Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km. m3 1.746,34

13.3. Ručno ugrađivanje tampona od šljunka na prošire-
njima kolovoza i mestima gde nije moguće mašinsko
razastiranje. 
Cena obuhvata: ručno razastiranje i planiranje 
materijala i valjanje malim vibro valjkom uz po-
trebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se
računom, cenovnikom isporučioca, cenom materi-
jala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju ove-
rava nadzorni organ.Transport materijala obraču-
nava se po cenovniku transporta, a transportnu da-
ljinu overava nadzorni organ.

13.3.1. Bez nabavke i prevoza materijala m3 705,01
13.3.2. Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km. m3 1.948,36

13.4. Ručno ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog
agregata 0-60 mm na proširenjima kolovoza i mestima 
gde nije moguće mašinsko razastiranje. 
Cena obuhvata: ručno razastiranje i planiranje 
materijala i valjanje malim vibro valjkom uz po-
trebno kvašenje. Nabavka materijala dokazuje se
računom, cenovnikom isporučioca, cenom materi-
jala iz ovog cenovnika ili analizom cene koju ove-
rava nadzorni organ.Transport materijala obraču-
nava se po cenovniku transporta, a transportnu da-
ljinu overava nadzorni organ.

13.4.1. Bez nabavke i prevoza materijala m3 705,01
13.4.2. Sa nabavkom i prevozom materijala na 30 km. m3 2.223,36
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13.5. Izrada rigola od betona MB-20 .
Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje betona
sa prevozom automešalicom na 30 km , nabavku
drvene građe sa prevozom na 30 km i izradu i 
ugrađivanje rigolske oplate.

13.5.1. Širine 50 cm m1 1.412,28
13.5.2. Širine 75 cm m1 1.709,58

13.6. Izrada montažnih betonskih rigola dimenzija 
40x40x12 cm na podlozi od betona MB-15.
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra-
đivanje betona MB-15 u podlogu i postavljanje 
montažnih rigola. Nabavka i prevoz rigola pla-
ćaju se po računu. m1 981,91

13.7. Izrada rigola od asfalt betona d=6 cm sa izradom 
zuba 15/30 od betona MB-20 na licu mesta.
Cena obuhvata: spravljanje i ugrađivanje asfalt
betona od krečnjačkog agregata, nabavku i ugra-
đivanje betona i oplate sa prevozom na 30 km.
Prevoz agregata od proizvođača do asfaltne baze
kao i prevoz asfaltne mase od baze do mesta ugra-
đivanja posebno se naplaćuje i to za rigolu :

- širine 50 cm -  0,0750 t/m1
- širine 75 cm -  0,1125 t/m1

13.7.1. Širine 50 cm m1 1.599,33
13.7.2. Širine 75 cm m1 1.904,57

13.8. Izrada rigola od asfalta d=6 cm sa sivim monta-
žnim ivičnjakom 18/24.
Cena obuhvata: nabavku i ugrađivanje asfalt be-
tona od krečnjačkog agregata i betona MB-15 za
podlogu ivičnjaka sa prevozom na 30 km. Nabav-
ka i prevoz ivičnjaka plaćaju se po računu.Prevoz
agregata od proizvođača do asfaltne baze kao i 
prevoz asfaltne mase od baze do mesta ugrađiva-
nja posebno se naplaćuje i to za rigolu :

- širine 50 cm -  0,0750 t/m1
- širine 75 cm -  0,1125 t/m1

13.8.1. Širine 50 cm m1 1.543,27
13.8.2. Širine 75 cm m1 1.848,51

13.9. Izrada montažnih betonskih ivičnjaka .
Cena obuhvata: proizvodnju i ugrađivanje betona 
u podlogu sa prevozom betona automešalicom  na 
30 km i ugrađivanje ivičnjaka. Nabavka i prevoz
ivičnjaka plaćaju se po računu .

13.9.1. Dimenzije 12/18 cm m1 621,79
13.9.2. Dimenzije 18/24 cm m1 932,79
13.9.3. Dimenzije 20/24 cm m1 947,62
13.9.4. Dimenzije 24/24 cm m1 1.028,39

13.10. Izrada betonskih rigola niz kosinu nasipa od
MB-20 na licu mesta širine 50 cm na sloju šljunka 
d=10 cm .
Cena obuhvata: nabavku,prevoz na 30 km i ugra-
đivanje šljunka u podlogu i proizvodnju i ugrađi-
vanje betona u oplatu sa prevozom na 30 km . m1 1.527,64
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13.11. Izrada montažnih betonskih rigola- kanaleta niz 
kosinu visokog nasipa dimenzije 20/8x50x55 cm
na podlozi od betona MB-15.
Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugra-
đivanje betona MB-15 u podlogu i postavljanje 
montažnih rigola. Radi sprečavanja klizanja rigola ,
podloga od betona postavlja se na stepenasto
zasečenu kosinu nasipa. Stepenasti zaseci se rade
na rastojanju od 40 cm i dubine 20 cm.Zasecanje 
kosine obuhvaćeno je cenom. Nabavka i prevoz
rigola plaćaju se po računu. m1 1.754,80

14. ASFALTNI RADOVI

Napomena : prevoz agregata od izvorišta do asfal-
tne baze obra unava se po cenovniku prevoza za
vozilo nosivosti od 25 t i to 0,9 t/t asfaltne mase.
Prevoz asfaltne mase od asfaltne baze do mesta 
ugra ivanja, obra unava se: 

 - kod pozicija gde seasfalt ugra uje mašinski po 
cenovniku transporta za vozila od 25 t

 - kod pozicija gde seasfalt ugra uje ru no po 
cenovniku transporta za vozila od 10 t.

14.1. Spravljanje i mašinsko ugrađivanje asfaltnih slojeva.
Cena obuhvata: spravljanje sa nabavkom materi-
jala, ugrađivanje i zbijanje asfaltne mešavine.
Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je 
suva i nije smrznuta. Pre početka radova podloga 
mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četka-
ma i izduvana kompresorom . 

14.1.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata t 7.144,71
14.1.2. Asfalt beton od krečnjačkog agregata t 6.610,07
14.1.3. Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata t 6.579,10
14.1.4. Vezni sloj - binder od erupti. i krečnj. agregata t 6.419,08
14.1.5. Vezni sloj - binder od krečnjačkog  agregata t 6.179,05
14.1.6. Gornji noseći sloj od krečnjačkog agre. BNS-32 t 6.152,17
14.1.7. Gornji noseći sloj od šljunka 70% i krečnjačkog 

agregata 30 %. t 6.034,72

14.2. Spravljanje i ručno ugrađivanje asfaltnih slojeva 
na trotoarima i mostovima.
Cena obuhvata: spravljanje sa nabavkom materi-
jala, ugrađivanje i zbijanje asfaltne mešavine.
Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je 
suva i nije smrznuta. Pre početka radova podloga
mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim čet-
kama i izduvana kompresorom .

14.2.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata t 7.700,79
14.2.2. Asfalt beton od krečnjačkog agregata t 7.166,15
5.2.3. Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata t 7.135,18
14.2.4. Vezni sloj - binder od erupti. i krečnj. agregata t 6.975,16
14.2.5. Vezni sloj - binder od krečnjačkog  agregata t 6.735,13
14.2.6. Gornji noseći sloj od krečnjačkog agre. BNS-32 t 6.708,25
14.2.7. Gornji noseći sloj od šljunka 70% i krečnjačkog 

agregata 30 %. t 6.590,80
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15. POMO NE ANALIZE

15.1. Proizvodnja cementnog maltera.
Cena obuhvata: nabavku džakiranog cementa 
PC-35, peska i vode, prevoz materijala na 30 km,
utovar, istovar i prenos cementa do mesta spravlja-
nja i ručno spravljanje na licu mesta.

6.1.1. Razmere 1:1 m3 14.109,11
15.1.2. Razmere 1:2 m3 10.595,97
15.1.3. Razmere 1:3 m3 8.818,95

15.2. Proizvodnja betona 
Cema obuhvata: nabavku granulisanog šljunka,
džakiranog cementa PC-35 i vode, prevoz materi-
jala na 30 km, utovar i istovar cementa i rad be-
tonske baze kapaciteta 15 m3/h, utovarivača i 
radnika na spravljanju betona.

15.2.1. Beton MB - 15 m3 5.290,54
15.2.2. Beton MB - 20 m3 5.790,75
15.2.3. Beton MB - 30 m3 6.289,58

15.3. Ru~no ugrađivanje betona konstrukcija malih pre-
seka do 0,12 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije 
sa kvašenjem betona i prevozom betona autome-
šalicom na 30 km .

15.3.1. Nearmirane konstrukcije m3 5.524,17
15.3.2. Armirane konstrukcije m3 5.702,82

15.4. Ručno ugrađivanje betona konstrukcija srednjih
preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m2 ili 
m1 konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom 
betona automešalicom na 30 km.

15.4.1. Nearmirane konstrukcije m3 4.195,25
15.4.2. Armirane konstrukcije m3 4.357,35

15.5. Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i ar-
mirane konstrukcije preseka do 0,30 m3 betona
na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona 
i prevozom betona automešalicom na 30 km. m3 4.119,17

15.6. Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i ar-
mirane konstrukcije preseka preko  0,30 m3 betona
na m2 ili m1 konstrukcije sa kvašenjem betona 
i prevozom betona automešalicom na 30 km. m3 3.545,52

15.7. Izrada dvostrane oplate od dasaka 48 mm za be-
tonske potporne zidove i objekte .
Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do 
mesta rada, nabavku drvene građe, eksera i klanfi
i rad radnika na izradi, montaži i demont. oplate. m2 904,83

15.8. Izrada oplate za rigole od dasaka 24mm .
Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do 
mesta rada, nabavku drvene građe i eksera i rad 
radnika na izradi, montaži i demontaži oplate. m1 213,18
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15.9. Proizvodnja asfaltne mase .
Cena obuhvata: nabavku bitumena,kamenog agre-
gata,prirodnog šljunka i filera, transport bitumena 
po tarifi prevoznika na prosečnu daljinu od 200 km,
filera na 100 km i rad asfaltne baze od 80 t, utova-
rivača i radnika na spravljanju asfaltne mase. Pre-
voz agregata i šljunka od izvorišta do asfaltne ba-
ze posebno se obračunava po cenovniku za masov-
ni transport.

15.9.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata t 6.396,81
15.9.2. Asfalt beton od krečnjačkog agregata t 5.862,17
15.9.3. Vezni sloj - binder od eruptivnog agregata t 5.831,20
15.9.4. Vezni sloj - binder od 60 % eruptivnog  i 40 %

krečnjačkog agregata t 5.671,18
15.9.5. Vezni sloj - binder od krečnjačkog  agregata t 5.431,15
15.9.6. Noseći sloj od bituminiziranog krečnjačkog agr. t 5.404,27
15.9.7. Noseći sloj od bituminiziranog šljunka sa doda-

tkom 30 % krečnjačkog agregata. t 5.286,82

15.10. Mašinsko ugrađivanje asfalta . 
Cena obuhvata: nabavka polustabilne emulzije, 
rad mehanizacije i radnika na ugrađivanju asfalta.
Prevoz asfalta posebno se obračunava. Učinak 
garniture na ugrađivanju asfalta je 60 t/h. t 747,90

15.11. Ručno ugrađivanje asfalta u pešačke staze .
Cena obuhvata: nabavku polustabilne emulzije,
rad kompresora, špric mašine za emulziju, vibro-
valjka i radnika na ugrađivanju asfalta. Prevoz
asfalta posebno se obračunava. 
Učinak ekipe na ugrađivanju asfalta je 6 t/h. t 1.303,98

15.12. Ručno sečenje, ispravljanje, savijanje, postavlja- 
nje i vezivanje jednostavne i srednje složene ar-
mature.
Cena obuhvata: nabavka armature i žice za vezi-
vanje sa utovarom u kamion i pevozom na 30 km,
istovar iz kamiona sa prenosom na 20 m i rad rad-
nika na ugrađivanju.

15.12.1. Preseka do 12 mm kg 124,86
15.12.2. Preseka preko 12 mm kg 101,02

15.13. Prevoz polustabilne bitumenske emulzije u bura-
dima . 
Cena obuhvata: utovar buradi u kamion od 10t na 
skladištu prodavca, prevoz na 100 km do skladišta
izvođača radova i istovar, utovar u kamion od 10 t
na  skladištu izvođača, prevoz na 30 km do mesta
ugrađivanja i istovar. kg 4,32

15.14. Prevoz bitumena za izolaciju u buradima. 
Cena obuhvata: utovar buradi u poluteretni kamion
 od 2 t na skladištu prodavca, prevoz na 10 km do 
 skladišta izvođača radova i istovar sa unošenjem u 
skladište do 10 m , iznošenje iz skladišta, utovar u 
poluteretni kamion od 2t , prevoz na 30 km do
mesta ugrađivanja i istovar. kg 4,22
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16 Mostovi
16.1. Nabavka materijala i izrada novih tepiha dilatacionih spojnica 

na kolovozi, fco "Batajnica"
16.1.1. TIP MT-50 m1 42.000,00
16.1.2. TIP MA-70 m1 54.000,00
16.2. Va enje starih tepiha dilatacionih spojnica, transport na 

gradilište i ugradnja novih tepiha
16.2.1. TIP MT-50 m1 27.000,00
16.2.2. TIP MA-70 m1 27.000,00
16.3. Nabavka materijala i izrada novih lamela za usklađivanje kota 

nagiba (1kom/dilataciji) za postojeće dilatacione spojnice na 
kolovozu i nabavka novih zavrtnjeva. m1

16.3.1. denivelacija od 35mm m1 12.000,00

16.3.2. deniveliacija od 55mm m1 17.000,00

16.4.
Transport na gradilište i ugradnja (zavarivanje, brušenje) novih 
lamela i ugradnja novih zavrtnjeva za dilatacije m1 18.000,00

16.5.
Snimanje postojećeg stanja, zamena, vađenje starih zavrtnjeva sa 
navrtkama i ugradnja novih bez zamene gume po diletaciji od 6m pauš 160.000,00
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Red.br. POZICIJA Din / t

1 Prevoz na 0,2 km 52,17
2 Prevoz na 0,3 km 54,66
3 Prevoz na 0,4 km 56,34
4 Prevoz na 0,5 km 57,55
5 Prevoz na 0,6 km 58,47
6 Prevoz na 0,7 km 59,20
7 Prevoz na 0,8 km 59,79
8 Prevoz na 0,9 km 60,28
9 Prevoz na 1 km 61,28
10 Prevoz na 2 km 81,95
11 Prevoz na 3 km 100,46
12 Prevoz na 4 km 117,14
13 Prevoz na 5 km 132,25
14 Prevoz na 6 km 146,01
15 Prevoz na 7 km 158,61
16 Prevoz na 8 km 170,17
17 Prevoz na 9 km 180,84
18 Prevoz na 10 km 190,71
19 Prevoz na 15 km 238,27
20 Prevoz na 20 km 275,39
21 Prevoz na 25 km 305,24
22 Prevoz na 30 km 329,79
23 Prevoz na 35 km 378,42
24 Prevoz na 40 km 427,04
25 Prevoz na 45 km 475,67
26 Prevoz na 50 km 524,30
27 Prevoz na 55 km 572,93
28 Prevoz na 60 km 621,56
29 Prevoz na 65 km 670,19
30 Prevoz na 70 km 718,82
31 Prevoz na 75 km 767,45
32 Prevoz na 80 km 816,08
33 Prevoz na 85 km 864,71
34 Prevoz na 90 km 913,34
35 Prevoz na 95 km 961,96
36 Prevoz na 100 km 1.010,59
37 Prevoz na 110 km 1.107,85
38 Prevoz na 120 km 1.205,11
39 Prevoz na 130 km 1.302,37
40 Prevoz na 140 km 1.399,63
41 Prevoz na 150 km 1.496,88

CENOVNIK PREVOZA RASUTIH MATERIJALA
VOZILOM OD 10 TONA

bez PDV - a
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CENOVNIK PREVOZA RASUTIH MATERIJALA
VOZILOM OD 25 TONA

bez PDV - a

Red. br. POZICIJA Din / t

1 Prevoz na 10 km 155,30
2 Prevoz na 15 km 195,53
3 Prevoz na 20 km 221,33
4 Prevoz na 25 km 251,72
5 Prevoz na 30 km 277,15
6 Prevoz na 35 km 313,43
7 Prevoz na 40 km 349,70
8 Prevoz na 45 km 385,98
9 Prevoz na 50 km 422,25
10 Prevoz na 55 km 458,53
11 Prevoz na 60 km 494,80
12 Prevoz na 65 km 531,08
13 Prevoz na 70 km 567,35
14 Prevoz na 75 km 603,63
15 Prevoz na 80 km 639,90
16 Prevoz na 85 km 676,18
17 Prevoz na 90 km 712,45
18 Prevoz na 95 km 748,73
19 Prevoz na 100 km 785,00
20 Prevoz na 110 km 857,55
21 Prevoz na 120 km 930,10
22 Prevoz na 130 km 1.002,65
23 Prevoz na 140 km 1.075,20
24 Prevoz na 150 km 1.147,75
25 Prevoz na 160 km 1.220,30
26 Prevoz na 170 km 1.292,85
27 Prevoz na 180 km 1.365,40
28 Prevoz na 190 km 1.437,95
29 Prevoz na 200 km 1.510,50
30 Prevoz na 210 km 1.583,05
31 Prevoz na 220 km 1.655,60
32 Prevoz na 230 km 1.728,15
33 Prevoz na 240 km 1.800,70
34 Prevoz na 250 km 1.873,25
35 Prevoz na 260 km 1.945,80
36 Prevoz na 270 km 2.018,35
37 Prevoz na 280 km 2.090,90
38 Prevoz na 290 km 2.163,45
39 Prevoz na 300 km 2.236,00
40 Prevoz na 310 km 2.308,55
41 Prevoz na 320 km 2.381,10
42 Prevoz na 330 km 2.453,65
43 Prevoz na 340 km 2.526,20
44 Prevoz na 350 km 2.598,75
45 Prevoz na 360 km 2.671,30
46 Prevoz na 370 km 2.743,85
47 Prevoz na 380 km 2.816,40
48 Prevoz na 390 km 2.888,95
49 Prevoz na 400 km 2.961,50
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Naziv radnika Din / h

BRENERISTA 309,84

DEONIČNI PUTAR 246,80

DIPLOMIRANI INŽENJER 562,04

ELEKTRIČAR 309,84

INŽENJER 414,92

MEHANIČAR 309,84

POMOĆNIK RUKOVAOCA ASFALTNE BAZE 383,40

POMOĆNIK RUKOVAOCA BETONSKE BAZE 383,40

RADNIK     I    GRUPE 204,77

RADNIK     II    GRUPE 236,29

RADNIK     III    GRUPE 257,31

RADNIK     IV    GRUPE 278,32

PUTAR 246,80

RADNIK     V    GRUPE 288,83

RADNIK     VI    GRUPE 309,84

RADNIK     VII    GRUPE 330,86

RADNIK     VIII    GRUPE 383,40

RUKOVAOC ASFALTNE BAZE 414,92

RUKOVAOC BETONSKE BAZE 414,92

RUKOVAOCI LAKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 288,83

RUKOVAOCI SREDNJIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 309,84

RUKOVAOCI TEŠKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 330,86

TEHNIČAR 330,86

VOZAČ KAMIONA DO 16 TONA 309,84

VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA 288,83

VOZAČ TEŠKIH KAMIONA SA PRIKOLICOM 330,86

        BRUTO SATNINE RADNE SNAGE

bez PDV - a
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Naziv radnika Din / h

BRENERISTA 650,67

DEONIČNI PUTAR 518,27

DIPLOMIRANI INŽENJER 1.180,28

ELEKTRIČAR 650,67

INŽENJER 871,34

MEHANIČAR 650,67

POMOĆNIK RUKOVAOCA ASFALTNE BAZE 805,14

POMOĆNIK RUKOVAOCA BETONSKE BAZE 805,14

RADNIK     I    GRUPE 430,01

RADNIK     II    GRUPE 496,21

RADNIK     III    GRUPE 540,34

RADNIK     IV    GRUPE 584,47

PUTAR 518,27

RADNIK     V    GRUPE 606,54

RADNIK     VI    GRUPE 650,67

RADNIK     VII    GRUPE 694,81

RADNIK     VIII    GRUPE 805,14

RUKOVAOC ASFALTNE BAZE 871,34

RUKOVAOC BETONSKE BAZE 871,34

RUKOVAOCI LAKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 606,54

RUKOVAOCI SREDNJIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 650,67

RUKOVAOCI TEŠKIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA 694,81

TEHNIČAR 694,81

VOZAČ KAMIONA DO 16 TONA 650,67

VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA 606,54

VOZAČ TEŠKIH KAMIONA SA PRIKOLICOM 694,81

        BRUTO SATNINE RADNE SNAGE

sa faktorom  F=2,1
bez PDV - a
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Red.
broj SREDSTVA RADA

Efektivni rad
 din/h

Čekanje
 din/h

1 ASFALTNA BAZA OD 80 TONA 81.652,86 10.880,97
2 ASFALTNI FINIŠER SREDNJI 5.410,10 3.077,19
3 AUTOCISTERTNA  ZA GORIVO OD 6000 LITARA 3.479,83 1.067,01
4 AUTOCISTERNA ZA VODU OD 8 TONA 3.769,31 1.274,68
5 AUTODIZALICA DO 20 TONA 5.848,97 1.709,46
6 AUTODIZALICA DO 40 TONA 8.944,69 2.937,05
7 AUTOMIKSER ZA BETON OD 12 TONA 5.067,52 1.866,84
8 BETONSKA BAZA AB-35 5.512,37 2.477,51
9 BULDOZER TG-110 3.765,80 1.378,06

10 BULDOZER TG-220 B/A 6.210,20 1.860,24
11 GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN"1000 6.866,43 4.145,10
12 GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 2000 20.442,97 9.819,15
13 GREJDER MG-145 4.666,64 1.567,80
14 KAMION KIPER OD 10 TONA  - FAP 1921 2.748,60 837,77
15 KAMION KIPER OD  15 TONA  - FAP 2628 3.780,02 1.090,98
16 KAMION KIPER OD   8 TONA  - FAP 1417 2.340,13 868,07
17 KAMION SA UREĐAJEM ZA PRANJE 4.195,50 1.256,78
18 KAMION SA UREĐAJEM ZA SMEĆE 4.332,60 1.310,49
19 KOHERICA ZA LIVENI ASFALT OD 8 TONA 1.590,84 948,46
20 KOMBINOVANA MAŠINA - UTOVARIVAČ I BAGER 3.379,29 1.227,74
21 KOMPRESOR DO  5 M3/MIN 1.847,22 728,97
22 MAKARA ZA POBIJANJE STUBOVA 5.139,99 2.187,23
23 MAŠINA ZA ISPISIVANJE LINIJA 1.849,59 1.064,87
24 MAŠINA ZA OPSECANJE ASFALTA 579,53 458,67
25 MAŠINA ZA ZALIVANJE FUGA 915,47 681,00
26 MERCEDES BENZ U-400 ( SPECIJALNA MAŠINA ) 4.727,95 1.309,48
27 MEŠALICA ZA BETON 250 L 351,09 69,90
28 MOBILNI KOMPRESOR ZA MONTAŽU ZAVRTNJEVA 1.126,92 532,07
29 MOTORNA TESTERA 92,71 23,19
30 PERVIBRATOR 127,89 34,78
31 PNEUMATSKI VALJAK  BW - 20 R 3.508,53 1.659,24
32 POLUPRIKOLICA KIPER OD 25 TONA 425,45 189,69
33 POLUTERETNI KAMION DO 2T - PUTARAC 1.692,88 619,99
34 POLUTERETNI KAMION DO 3T  Z - 83 - 10 2.157,67 645,29
35 PRIKLJUČAK - KOSAČICA ZA TRAVU 89,96 78,92
36 PRIKLJUČAK ZA BUŠENJE ZEMLJE 149,22 132,99
37 PRIKLJUČAK ZA PRANJE 86,51 75,70
38 PRIKOLICA NISKONOSEĆA DO 25 TONA 812,78 284,58
39 PUTNIČKO TERENSKO VOZILO - LADA NIVA 1.524,55 496,30
40 PUTNIČKO VOZILO - YUGO 55 1.130,73 408,73
41 ROVOKOPAČ TOČKAŠ  A - 600 - H 3.570,64 1.462,25
42 SAMOHODNA KOSAČICA 541,48 356,73
43 ŠPRIC MAŠINA ZA EMULZIJU 577,85 418,96
44 TEGLJAČ -FAP 2635 4.700,35 1.179,06
45 TRAKTOR  DO 60 KW IMT 560 2.039,79 580,96
46 UTOVARIVAČ ULT - 160 4.904,52 1.560,99
47 VIBRO - JEŽ "DYNAPAC CA" - 25 PD 4.374,53 1.828,81
48 VIBRO - PLOČA  BP - 19 - 48 552,84 400,85
49 VIBRO VALJAK  BW - 160 - AD 2.846,61 1.250,04
50 VIBRO VALJAK  BW - 76 C 802,73 597,29
51 VIBRO VALJAK  DVV - 11 B 3.341,12 1.249,11

CENOVNIK SREDSTAVA RADA PO ASU

bez PDV-a
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NAZIV MATERIJALA           C E N A   

BIT. MASA ZA ZALIVANJE PUKOTINA " FUGIZOL " 117,00 din/kg
BIT. MASA ZA ZALIVANJE SPOJNIOCA " FUGIZOL " 117,00 din/kg
BITULIT "A " U KANTAMA 107,00 din/kg
BITULIT "K " U KANTAMA 130,00 din/kg
BITUMEN - SREDNJI TRANSPORT na 200 km 1,02 din/kg
POLIMER - MODIFIKOVAN BITUMEN 50/90 79,25 din/kg
BITUMEN 60 67,74 din/kg
BITUMEN 85/45 70,28 din/kg
BITUMEN ZA IZOLACIJU 80/100 - din/kg
BITUMENSKA EMULZIJA KP - 60 75,50 din/kg
BITUMENSKA EMULZIJA - TRANSPORT NA 100 KM - din/kg
BITUMENSKA MASA "FIMIZOL" 107,00 din/kg
CEMENT PC 35 DŽAKIRAN 6,60 din/kg
CEMENT PC 35 DŽAKIRAN 6.600,00 din/t
CEMENT PC 35 RINFUZ 6,00 din/kg
CEMENT PC 35 RINFUZ 6.000,00 din/t
DASKA 24 MM - II KLASA 14.300,00 din/m3
DASKA 48 MM - II KLASA 15.300,00 din/m3
DISUGAS ( acetilen ) 344,00 din/kg
DRVENO KOLJE DUŽINE 0,75M - din/kom.
DRVO OGREVNO 6,00 din/kg
DISK ZA SEČENJE ASFALTA 25.000,00 din/kom.
EKSERI 80,00 din/kg
EKSPLOZIV - AMONAL 105,00 din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 1-3 MM 1,145 din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 1-3 MM 1.145,00 din/t
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 2-16 MM 1,145 din/kg
ERUPTIVNI KAMENI AGREGAT 2-16 MM 1.145,00 din/t
FILER - TRANSPORT NA 100 KM - din/kg
FILER 2 PUTA MLEVEN DŽAKIRAN 2,50 din/kg
FILER 2 PUTA MLEVEN RINFUZ 2,00 din/kg
FIRNAJS 185,00 din/kg
GAŠENI KREČ džakiran 6,25 din/kg
GVOŽĐE BETONSKO DO 12MM 70,00 din/kg
GVOŽĐE BETONSKO PREKO 12MM 70,00 din/kg
GVOŽĐURIJA-ZAVRTNJEVI,EKSERI,OKOVI 85,00 din/kg
HLADNA BIT. MASA ZA ZALIVANJE PUKOTINA 120,00 din/kg
HLADNA BIT. MASA ZA ZALIVANJE SPOJNICA 120,00 din/kg
KAMENA DROBINA 0 -30 MM 720,00 din/m3
KAMENA DROBINA 0 -60 MM 720,00 din/m3
KAMENA SITNEŽ 1 -3 CM 795,00 din/m3
KAMENA SITNEŽ 2 -4 CM 0,53 din/kg
KAPISLE 68,00 din/kom.
KARBOLINEUM - din/kg
KAZAN ZA ZAGREVANJE POLIMER BIT.MASE 30.000,00 din/kom.
KLANFE 85,00 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 2 MM 0,71 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 2 MM 710,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 4 MM 0,57 din/kg

    NABAVNE CENE GRA EVINSKIH MATERIJALA

bez PDV - a
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NAZIV MATERIJALA           C E N A   

KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 0 - 4 MM 570,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 16MM 0,51 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 16MM 510,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 8MM 0,53 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 2 - 8MM 530,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 4 - 32MM 0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 4 - 32MM 490,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 7 - 30MM 0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 7 - 30MM 490,00 din/t
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 8 - 16MM 0,49 din/kg
KREČNJAČKI KAMENI AGREGAT 8 - 16MM 490,00 din/t
LOŽ ULJE 83,92 din/lit
LOMLJENI KAMEN 1.020,00 din/m3
MINIUM 200,00 din/kg
MONOBLOK BURGIJA 1600 MM 4.800,00 din/kom.
MONOBLOK BURGIJA 2400 MM 5.100,00 din/kom.
MONOBLOK BURGIJA 01-800 MM 4.200,00 din/kom.
NAFTA 114,77 din/l
OBLA GRAĐA 6.200,00 din/m3
OKSIGEN (KISEONIK) 65,00 din/kg
PENJALICE 12 X12 346,00 din/kom.
PESAK 390,00 din/m3
PLIN ZA ZAGREVANJE 43,00 din/l
POLIMER BITUMENSKA MASA ZA FUGE 103,00 din/kg
POLIMER BITUMENSKA MASA U TABLAMA 58,00 din/kg
PRIRODNI ŠLJUNAK 0,33 din/kg
PRIRODNI ŠLJUNAK 333,00 din/t
RAZREĐIVAČ 135,00 din/kg
REZANA GRAĐA - GREDICE 15.500,00 din/m3
REZANA GRAĐA - LETVE 18.100,00 din/m3
REZANA GRAĐA BOROVA - I KLASA 20.000,00 din/m3
SADNICA ( 2-3 GOD.) 800,00 din/kom.
SEME MEŠANE TRAVE 280,00 din/kg
ŠLJUNAK GRANULISANI 770,00 din/m3
ŠLJUNAK PRIRODNE ME[AVINE 500,00 din/m3
ŠLJUNAK REŠETANI -  IBERLAUF 450,00 din/m3
ŠMIRGL PAPIR 0,05 din/cm2
SPOJNI KAMENI MATERIJAL 0 -4 MM 798,00 din/m3
SPOROGOREĆI ŠTAPIN 22,00 din/m
STAKLENA TKANINA - VOAL 108,00 din/m2
STRUGANA GRAĐA 14.300,00 din/m3
TER HARTIJA 52,00 din/m2
TERMANOL ULJE ZA PRENOS TOPLOTE 231,10 din/l
TUCANIK 3 - 6 CM 720,00 din/m3
ULJANA BOJA 220,00 din/kg
VODA 48,00 din/m3
VRBOVO PRUĆE - din/kom.
ŽICA PALJENA 75,00 din/kg
ŽIČANO  PLETIVO 85,00 din/m2
ČELIČNA PLOČA NA RAONIKU 46,00 din/h
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Naziv goriva Jed. mere Cena

BENZIN MB 95 lit 117,90
ELEKTRIČNA ENERGIJA kw/h 7,00
EVRO DIZEL lit 122,46
HIDRAULIČNO ULJE lit 105,59
MAZUT kg 66,70
GORIVO - SREDNJI TRANSPORT NA 200 KM lit 1,02
MAŠINSKO ULJE (GALAKS SUPER) lit 237,50
NAFTA D2 lit 114,77
TERMANOL ULJE (GALAKS TERM) lit 231,10
TOVATNA MAST ( HIPOL) kg 280,90
ULJA  MOTORNA lit 237,50
ULJE ZA LOŽENJE (EKSTRA LAKO) lit 83,92
ULJE ZA LOŽENJE 50 % + MAZUT 50 % lit 75,31

   NABAVNE CENE POGONSKIH GORIVA

bez PDV - a



R.br. Oznaka gume/gusenice Jed. cena
1 10.00 x 20 18.646,00
2 11.00 x 20 19.524,00
3 12.00 x 20 22.918,00
4 14 x 4 (4.00 - 6) 769,00
5 14.00 x 24 35.965,00
6 14.00 x 28 20.004,00
7 14.5 x 20 21.052,00
8 15 R x 22.5 34.361,00
9 20.5 x 25 55.055,00
10 4.00 x 12 1.912,00
11 6.00 x 16 4.206,00
12 6.00 x 9 3.939,00
13 7.5 x 16 4.958,00
14 7.5 x 16 R 8.442,00
15 7.5 x 15 8.963,00
16 8.25 x 15 (puna) 25.283,00
17 9.00 x 20 18.266,00
18 12 x 15 (puna) za "Wirtgen" 12.585,00
19 145 x 13 2.245,00
20 165 x 13 2.627,00
21 23.5 - 25/20 68.467,00
22 Gusenice 370.156,00
23 Gusenice za "Wirtgen"2000 206.825,00
24 Noževi za "Wirgen" 510,00
25 225 x 70 R 12.980,00
26 16 / 70 x 20 31.243,00
27 16,9 x 30 26.044,00
28 13 R x 22,5 29.514,00
29 205/75R 17,5TL 15.268,00
30 6 x 16 3.297,00

bez PDV - a

NABAVNE CENE GUMA I GUSENICA
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Red.
broj  SREDSTVA RADA Cena 

dinara

1 ASFALTNA BAZA OD 80 TONA 75.159.000,00
2 ASFALTNI FINIŠER SREDNJI 18.455.710,00
3 AUTOCISTERTNA  ZA GORIVO OD 6000 LITARA 4.008.480,00
4 AUTOCISTERNA ZA VODU OD 8 TONA 4.175.500,00
5 AUTODIZALICA DO 20 TONA 9.186.100,00
6 AUTODIZALICA DO 40 TONA 20.877.500,00
7 AUTOMIKSER ZA BETON OD 12 TONA 7.515.900,00
8 BETONSKA BAZA AB-35 15.031.800,00
9 BULDOZER TG-120  K 7.807.000,00

10 BULDOZER TG-160 9.562.000,00
11 BULDOZER TG-220 C 11.767.000,00
12 GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN"1000 13.495.216,00
13 GLODALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 2000 33.738.040,00
14 GREJDER MG-145 9.186.100,00
15 KAMION KIPER OD 10 TONA  - FAP 1921 3.833.500,00
16 KAMION KIPER OD  15 TONA  - FAP 2628 6.265.350,00
17 KAMION KIPER OD   8 TONA  - FAP 1417 4.124.500,00
18 KAMION SA UREĐAJEM ZA PRANJE 4.091.990,00
19 KAMION SA UREĐAJEM ZA SME]E 4.342.520,00
20 KOHERICA ZA LIVENI ASFALT OD 8 TONA 3.215.135,00
21 KOMBINOVANA MA[INA - UTOVARIVAČ I BAGER 6.480.376,00
22 KOMPRESOR DO  5 M3/MIN ( sa 2 pikamera i 2 creva) 1.344.511,00
23 MAKARA ZA POBIJANJE STUBOVA 6.076.187,60
24 MAŠINA ZA ISPISIVANJE LINIJA 3.402.000,00
25 MAŠINA ZA OPSECANJE ASFALTA 459.305,00
26 MAŠINA ZA ZALIVANJE FUGA 2.260.000,00
27 MEŠALICA ZA BETON 250 L 250.530,00
28 MOBILNI KOMPRESOR ZA MONTAŽU ZAVRT. 709.835,00
29 MOTORNA TESTERA 66.808,00
30 PERVIBRATOR 100.212,00
31 PNEUMATSKI VALJAK  BW - 20 R 6.680.800,00
32 POLUPRIKOLICA KIPER OD 25 TONA 1.821.770,00
33 POLUTERETNI KAMION DO 2T - PUTARAC 1.742.020,00
34 POLUTERETNI KAMION DO 3T  Z - 83 - 10 1.985.033,00
35 PRIKLJUČAK - KOSAČICA ZA TRAVU 167.020,00
36 PRIKLJUČAK ZA BUŠENJE ZEMLJE 167.020,00
37 PRIKLJUČAK ZA PRANJE 167.020,00
38 PRIKOLICA NISKONOSEĆA DO 25 TONA 1.670.200,00
39 PUTNIČKO TERENSKO VOZILO - LADA NIVA 626.325,00
40 PUTNIČKO VOZILO - YUGO 55 380.350,00
41 ROVOKOPAČ TOČKAŠ  BGH - 600 8.550.000,00
42 SAMOHODNA KOSAČA 66.808,00
43 ŠPRIC MAŠINA ZA EMULZIJU 450.000,00
44 TEGLJAČ -FAP 2635 6.825.500,00
45 TRAKTOR  DO 60 KW IMT 560 939.488,00
46 SPECIJALNA MAŠINA MERCEDES BENZ U-400 8.351.000,00
47 UTOVARIVAČ ULT - 160 , kašika V=2,3 m3 9.126.000,00
48 VIBRO - JEŽ "DYNAPAC CA" - 25 PD 6.263.250,00
49 VIBRO - PLOČA  BP - 19 / 48 258.881,00
50 VIBRO VALJAK  BW - 160  AD 6.012.720,00
51 VIBRO VALJAK  BW - 76 C 1.052.226,00
52 VIBRO VALJAK  DVV - 11 B 4.593.050,00

NABAVNE CENE SREDSTAVA RADA
bez PDV - a

                                                                                          Predsednik Upravnog odbora

Aleksandar Nestorovi  dipl. inž. maš.
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395.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11.10. 2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку Управног 
одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и урећење Панчева” Панчево,
број: 01-2749-5/2013 од 08.10.2013.године, 
о усвајању ценовника радова на зимском 

одржавању улица у насељеном месту Панчево и 
општинских путева на територији града

Панчева.

1
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево, број: 01-2749-5/2013 
од 08.10.2013.године, о усвајању ценовника радова 
на зимском одржавању улица у насељеном месту 
Панчево и општинских путева на територији града 
Панчева.

II
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења у „Службеном листу града 
Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево,   11.10.2013.  године
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Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево,на 325.
редовној седници Управног одбора, на основу чл. 
38.ст.1.т.1. Статута Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево („Службени 
лист града Панчева” бр.9/2013), a у вези чланова 
57. и 58.3акона о јавним путевима („Службени 
гласник PC” бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 
93/2012) и члана 7 Одлуке о улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима („Службени лист града 
Панчева” бр. 9/2010 и 36/2011) решавајући 5.тачку 
дневног реда

ИНФОРМАЦИЈА И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 
УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА ЗИМ-
СКОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ 
МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА, донео је 
следећу

О Д Л У К У

I Управни одбор јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево УСВАЈА 
Ценовник радова на зимском одржавању улицау 
насељеном месту Панчево и општинских путева на 
територији града Панчева за 2014.годину у тексту 
који је приложен.

II Ценовник радова садржи појединачне цене 
за грађевински материјал, радну снагу, транспорт, 
гориво, механизацију, пнеуматике и друге елементе 
који утичу на формирање тржишне цене радова на 
одржавању.

III Појединачне цене из тачке II ове Одлуке 
формирају се на основу тржишне цене грађевинског 
материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто 
сатнина радника и званичних података које издаје 
Републички завод за статистику и информатику.

IV Саставни део ове Одлуке су појединачне 
цене за све елементе из овог ценовника.

V Ценовник радова на зимском одржавању 
улица у насељеном месту Панчево и општинских 
путева на територији града Панчева за 2014.годину 
доставља се на сагласност Скупштини града 
Панчева.

По добијању сагласности од стране Скупштине 
града Панчева, Ценовник се објављује у „Службеном 
листу града Панчева”, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања, а примењиваће се од 01.01.2014.
године.

Образложење
Ступањем на снагу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”бр. 124/2012) а нарочито 
тумачењем одредби члана 85 Закона, предвиђена 
је обавеза Наручиоцима да као критеријуме за 
економски најповољнију понуду у случајевима где 
се као елеменат критеријума појављује попуст на 
цене из ценовника претходно усвоји ценовник од 
стране Наручиоца.

ЈП”Дирекција” као управљач општинским и 
некатегорисаним путевима на територији града 
Панчева и улицама у насељеном месту Панчево је, у 
поступцима јавних набавки у досадашњем периоду, 
у складу са Законом о јавним набавкама који је 
био на снази до ступања на снагу новог Закона о 
јавним набавкама, користило Ценовник ЈП”Путева 
Србије”, на који сагласност даје Влада Републике 
Србије, а који у себи садржи све елементе за 
формирањље цена за послове редовног одржавања 
путева и улица.ЈП”Путеви Србије” према свом 
важећем ценовнику врше послове одржавања 
државних путева на територији града Панчева, па 
је важећи ценовник ЈП”Путева Србије” послужио 
као основ за доношење Ценовника ЈП”Дирекција” 
Панчево у свим сегментима, имајући у виду да се 
послови редовног одржавања путева и улица ни по 
чему не разликују од послова одржавања државних 
путева.

Код таквог стања ствари, Ценовник радова 
на редовном одржавању улица и општинских 
путева ЈП”Дирекција”је у целости преузео цене из 
Ценовника ЈП”Путеви Србије” са свим параметрима 
који утичу на њихово формирање .

 
ПРЕДСЕДНИК УО

Александар Несторовић дипл. инг. маш.
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  “      ”, 

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) , e-mail: e-posta     219 0 300 @direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

 
 
На основу чл.57 и 58. Закона о јавним путевима („Сл. Гласник РС“, бр.101/5) и члана   
_________________ статута ЈП“ Дирекције за изградњу и уређење Панчева“ Панчево доносим: 
 
 
 

 
 
 
 

I.  Усваја се ценовник радова на зимском одржавању улица у граду Панчеву и општинских 
путева за 2014. годину 
 

II.    Ценовник радова садржи појединачне цене за радну снагу, транспорт, гориво, механизацију, 
пнеуматике и друге елементе који утичу на формирање тржишне цене радова на зимском 
одржавању путева  

 
III.   Појединачне цене из тачке II овог решења формирају се на основу тржишне цене горива, 

механизације, пнеуматика, кретање плата запослених у државним органима, као и званичних 
података које издаје Републички завод за статистику и информатику. 

 
IV.   Саставни део овог решења су појединачне цене за све елементе из овог ценовника 
 
 
V.   Ценовник радова на зимском одржавању улица у граду Панчеву и општинских путева, 

примењује се почев од 01.01.2014. године. 
 
VI.  Oво решење се доставља: _____________________________________ 
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Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) , e-mail: e-posta     219 0 300 @direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs
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ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАНЈУ УЛИЦА У ГРАДУ 
ПАНЧЕВУ

И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА  ЗА 2014
од 01.01.2014 године
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                                  28.       Превоз на 60км                                                                                930,31 
                                        29.         Превоз на 65км                                                                             1004,65 
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28.           Превоз на 190 км                                                                    1.915,63 

                                           29.          Превоз на 200км                                                                      2.013,02 
                                           30.         Превоз на 210 км                                                                     2.110,41 
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НАБАВНЕ ЦЕНЕ ГОРИВА И МАЗИВИВ 
НА ДАН 01.01.2014. ГОДИНЕ  

БЕЗ ПДВ-А

НАЗИВ ГОРИВА Ј.М. ЦЕНА

БЕНЗИН БМБ 95 лит 116,60
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА кв/м 7,00
ЕВРО ДИЗЕЛ лит 1 19,77
ХИДРАУЛИЧНО УЉЕ кт 205,00
МАЗУТС кг 54,88
МАШИНСКО УЉЕ (ГАЛАКС СУПЕР ) кг 242,00
НАФТА Д2 лит 116,78
ТБРМАНОЛ УЛ>Е (ГАЛАКСТЕРМ) кг 231,00
ТОВАТНА МАСТ( ХИПОЛ) кг 280,90
УЉА МОТОРНА кг 242,00
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ (ЕКСТРА ЛАКО) лит 118,57
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                             2.4.               8   
                             2.4.1.          ефективни рад                                                                         час            3.581,36 
                             2.4.2.          дежурсто камиона                                                                  час              779,53 
                             2.4.3.          дежурство возача                                                                    час             649,86



  “      ”, 

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) , e-mail: e-posta     219 0 300 @direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

  “      ”, 

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) , e-mail: e-posta     219 0 300 @direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

 

  11. октобар 2013. године              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  15   Страна   77   



  Страна    78 -- Број  15                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                11. октобар 2013. године

  “      ”, 

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) , e-mail: e-posta     219 0 300 @direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

 
 
 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3 

3.4 

      
Набавка материјала са превозом до пункта Панчево 
 
 
Набавка соли за поледицу 
 
Набавка ризле за поледицу 
 
Хладна асфалтна маса- рудбит 
 
Течни калцијум -хлорид 

 

 

тона 

тона 

тона 

литра 

 

 

10.568,00 

2544,00 

15.981,00 

38,16 
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                                                                                                          Председник Управног одбора 

 

                                                                                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                                                      Александар Несторовић дипл. инж. маш. 
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                                                                                                          Председник Управног одбора 

 

                                                                                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                                                      Александар Несторовић дипл. инж. маш. 
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Ha основу чланова 32.и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
PC број 119/12), чланова 39. и 99., став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 11.10. .2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт- Панчево” Панчево, 

број: 2/2013-14-142 од 16.09.2013.године, о 
измени одлуке о утврђивању цене карата за 

превоз у зони 1 број 2/2013-8-88 од 06.02.2013. 
године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт-Панчево” Панчево, број: 2/2013-

14-142 од 16.09.2013.године, о измени одлуке о 
утврђивању цене карата за превоз у Зони 1, број: 
2/2013-8-88 од 06.02.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

„Аутотранспорт-Панчево” Панчево објавиће одлуку 
из тачке I овог решења у „Службеном листу града 
Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев. од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 .
Панчево,  11.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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На основу члана 43. Статута ЈКП за превоз 
путника „Аутотранспорт - Панчево” Панчево, сходно 
Закону о комуналним делатностима, („Сл. гласник 
PC” број 88/11), Решењу о одређивању основних 
елемената тарифног система, бр. II-05-06-2/2011-6, 
од 23.02.2011. године, („Сл. лист града Панчева” 
број 3/11) , Одлуци Управног одбора о утврђивању 
цена карата за превоз у Зони 1, бр. 2/2013-8-88. од 
06.02.2013. год., и Решењу о давању сагласности 
на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт 
Панчево” Панчево о утврђивању цена карата 
за превоз у Зони 1, бр. II- 04 -06-19/2013-3, од 
09.05.2013. године, („Сл. лист града Панчева” 
број 4/13), разматрајући увођење комерцијалног 
попуста на доплатну карту за превоз у возилу, у 
оквиру Зоне 1. Управни одбор Предузећа је на 
14. редовној седници, одржаној дана 16.09.2013. 
године, једногласно донео следећу:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ 
КАРАТА ЗА ПРЕВОЗ У ЗОНИ 1, БРОЈ 2 /2013 - 

8 - 88, ОД 06.02.2013. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци Управног одбора ЈКП за превоз 

путника „Аутотранспорт - Панчево” Панчево 
о утврђивању цена карата за превоз у Зони I, бр. 
2/2013 - 8 - 88, од 06.02.2013. године, члан 1.. став 
2., алинеја 4., мења се и гласи:

„Доплатна карта у возилу износиће 60,00 
динара и формираће се тако што се на цену карте 
за једну вожњу у претпродаји, додаје износ од 5,00 
динара на име доплате.”

Члан 2.
Комерцијални попуст од 80% одобрава се на 

износ доплате од 25,00 динара на цену карте за једну 
вожњу у претпродаји, у Зони 1, за купљену карту 
у возилу ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт-
Панчево” Панчево, тако да она сада износи 5,00 
динара.

Члан 3.
Све остале одредбе Одлуке бр. 2/2013 - 8 - 88, 

које нису у супротности са овом Одлуком, остају 
на снази.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења Решења о давању сагласности на 
ову Одлуку, од стране надлежног органа Града 
Панчева.

Члан 5,
О спровођењу ове Одлуке стараће се Директор 

Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ- ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-14-142 
ДАТУМ: 16.09.2013.год.

Председник УО
Валдимир Накић, с.р.

399.

Ha основу чланова З2.и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
PC” број 119/12), чланова 39. и 99., став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 11.10. .2013 .године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт- Панчево” Панчево, 

број: 2/2013-14-146 од 16.09.2013.године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт-Панчево” Панчево, број: 
2/2013-14-146 од 16.09.2013.године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

„Аутотранспорт-Панчево” Панчево објавиће одлуку 
из тачке I овог решења у „Службеном листу града 
Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево,   11.10.2013.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста,  с.р.
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На основу члана 43. Статута ЈКП за превоз 
путника „Аутотранспорт - Панчево” Панчево, 
сходно Закону о комуналним делатностима 
(„Службени гласник PC” број 88/11), Решењу о 
одређивању основних елемената тарифног система, 
бр. II-05-06-2/2011-6, од 23.02.2011. године, („Сл. 
лист града Панчева” број 3/11), Одлуци Управног 
одбора о утврђивању цена карата за превоз у Зони 
1, бр. 2/2013 - 8 - 88, од 06.02.2013. год., и Решењу 
о давању сагласности на Одлуку Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево о утврђивању 
цена карата за превоз у Зони 1, бр. II-04 -06-19/2013-3, 
од 09.05.2013. године, („Сл. лист града Панчева” 
број 4/13), разматрајући увођење комерцијалног 
попуста при куповини комплета од десет карата за 
превоз, у оквиру Зоне 1, Управни одбор Предузећа је 
на 14. редовној седници, одржаној дана 16.09.2013. 
године, једногласно донео следећу:



О Д Л У К У

Члан 1.
Одобрава се комерцијални попуст од 10% за 

купљени комплет од десет појединачних карата 
за превоз у Зони 1, свим корисницима услуга ЈКП 
за превоз путника „Аутотранспорт - Панчево” 
Панчево.

Члан 2.
Цена комплета од десет карата за превоз, са 

попустом износи 495,00 динара, и формира се иа 
следећи начин:
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55,00 дин. 550,00 дин. 55,00 дин. 495,00 дин.

Члан 3.
Продаја комплета карата са попустом обављаће 

се само у продајном објекту Предузећа, у улици 
В.Р Путника бр. 22, и на продајним местима - на 
билетарници, у холу Аутобуске станице Панчево.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења Решења о давању сагласности на 
ову Одлуку, од стране надлежног органа Града 
Панчева.

Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Директор 

Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ - ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2/2013-14-146 
ДАТУМ: 16.09.2013.год.

Председник УО
Валдимир Накић, с.р.

401.

Ha основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 52. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник PC” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС) и члана 39. 
Статута града Панчева («Сл.лист града Панчева» 
бр.08/08, 04/09, 05/12 и 04/13), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној   11.10. 2013.године, 
донела је

О Д ЛУ К У
о измени одлуке о образовању Комисије за 

планове

Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за планове 

(„Службени лист града Панчева” број 21/10 и 04/11) 
члан 5. мења се и гласи:

„ Председнику Комисије припада месечна нето 
накнада у висини од 15% од плате председника 
Скупштине града Панчева, без пореза и доприноса 
и без додатака на плату за време проведено у радном 
односу (минули рад) и сваком члану Комисије 
припада месечна нето наканада у висини од 10% 
од плате председника Скупштине града Панчева, 
без пореза и доприноса и без додатака на плату за 
време проведено у радном односу (минули рад).

Члановима Комисије који су ван територије 
града Панчева припада накнада за превоз приликом 
њиховог доласка на седнице Комисије у висини 
превозне карте.

Накнада из ставова 1. и 2. овог члана исплаћује 
се на терет средстава буџета града Панчева.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”, 
а примењиваће се почев од исплате за октобар 
месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево,   11.10.2013.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста,  с.р.
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