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Шифра 
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О П И С  П О З И Ц И Ј Е Јед. мере Јединична цена 

 
1.               ПОСЛОВИ ВОДОИНСТАЛТЕРА 

1.1. Цена норма часа за постављање и 

поправку водоинсталације и 

канализације 

h 600,00 

1.2. Радни час радника на одгушењу 

канализације 

h 700,00 

1.3. Машинско одгушење канализације по 1 

м Ø200 

m 350,00 

1.3.1. Машинско одгушење канализације  по 1 

м Ø250 

m 406,00 

1.3.2. Долазак и одлазак по часу за одгушење 

канализације 

h 6.000,00 

1.4. Уградња стакла на водомеру (цена 

стакла зависно од величине + уградња) 

  цена стакла + 

600,00 

1.4.1. Уградња баждарених водомера (цена 

водомера зависно од величине + 

уградња) 

  цена водомера + 

600,00 

1.5. Накнада за прикључење искључених 

потрошача: 

    

  -монтажа водомера h 600,00 

  -прикључење на водоводну мрежу h 3.500,00 

1.6. Накнада за издавање техничких услова 

за прикључење на водоводну, 

канализациону и хидрантску мрежу) 

  3.000,00 

 

1.7. Идејно решење за прикључак (излазак 

на терен) вода, канализација и хидрант 

(уколико се захтеви подносе у различито 

време идејно решење се наплаћује за 

сваки посебно) 

  2.400,00 

1.8. Накнада за одобрење за прикључење на 

водоводну мрежу 

  10.000,00 

1.9. Накнада за одобрење за прикључење на 

канализациону мрежу 

  10.000,00 

1.10. Накнада за одобрење за прикључење на 

хидрантску мрежу 

  10.000,00 
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1.11. Прикључак на водоводну мрежу   3.500,00 

1.12. Прикључак на канализациону мрежу   4.000,00 

1.13. Прикључак на хидрантску мрежу   4.000,00 

1.14. Измештање прикључка по захтеву:       

-идејно решење за прикључак     2.400,00 

-одобрење за 

измештање 

      500,00 

-демонтажа и монтажа водомера     600,00 

1.15. Замена водомера који је странка 

прибавила (уз гарантни лист или изјаву 

да сноси одговорност за исправност 

водомера) - демонтажа и монтажа 

водомера 

  600,00 

1.16. Чишћење септичке јаме са 

измуљавањем 

1 тура 1.500,00 

1.17. Вода за домаћинства без канализације 

по м3 

  55,00 

1.18. Вода за домаћинства са канализацијом 

по м3  

  70,00 

1.19. Вода за правна лица, без канализације 

по м3 

  90,00 

1.20. Вода за правна лица са канализацијом 

по м3 

  100,00 

1.21. Трошкови прикључења на водоводну 

мрежу након искључења са водоводне 

мреже. Цена подразумева: 

    28.169,00 

1. Рад комбиноване грађевинске 

машине (искључење-прикључење) 

2 h 4.000,00 

2. КВ радници (2 радника) 2 радника * 4 h 600,00 

3. Водомер 3/4'' (варијабилна цена 

овлашћеног сервиса) 

ком 1.869,00 

4. Прикључак на мрежу    3.500,00 

5. Одобрење за прикључење   10.000,00 
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1.22. Ископ канала  m' 124,00 

1.23. Пријаве кварова и цурења (уколико се 

утврди да су неосноване и лажне) 

  1.500,00 

1.24. Укидање комуналних услуга 100 % за 

категорије утврђене правилником о 

субвенционисању цена комуналних 

услуга 

                          100% 

2.               РАДНИ ЧАС РАДНИКА 

2.1. Цена норма часа електричарских радова h 600,00 

2.2. Цена норма часа помоћног радника h 400,00 

2.3. Цена норма часа на одржавању путног 

земљишта 

h 600,00 

3.               РАДОВИ И УСЛУГЕ НА ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА         

3.1. Ново гробно место ком 1.500,00 

3.2. Годишњи закуп гробног места ком 200,00 

3.3. Ново гробно место (лица ван територије 

општине Опово) 

ком 30.000,00 

3.4. Годишњи закуп гробног места (лица ван 

територије општине Опово) 

ком 1.000,00 

3.5. Израда опсега (по гробном месту) ком 7.500,00 

3.6. Копање раке ком 4.000,00 

3.7. Коришћење капеле за ноћ ком 1.500,00 

3.8. Издавање колица ком 600,00 

3.9. Дозвола за радове ком 2.000,00 

3.10. Кошење траве по гробном месту ком 500,00 

4.               ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА          

4.1. Радни час багера (скип) и гусеничар   4.000,00 

4.2. Рад подбушивача - бушење испод пута 

по дужном метру до Ø75 (припремне 

радове врши наручилац посла) 

  1.000,00 
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4.3. Рад подбушивача - бушење испод пута 

по дужном метру до Ø100 до Ø300 

(припремне радове врши наручилац 

посла) 

  2.000,00 

4.4. Пружање услуга (излазак багера, 

трактора и камиона) ван Опова  

по пређеном км 150,00 

4.5. Одржавање јавних зелених површина   80,00 

4.6. Одржавање гробља                           80,00 

4.7. Кошење траве са банкина самоходном 

моторном косачицом м2 

м2                          3,63 

4.8. Кошење траве на слободним површина 

косачицом прикљученом на трактор 

м2                          2,52 

4.9. Кошење ручно на површинама око 

смероказа колобрана, одбојних ограда и 

на чистом простору где приступ машине 

није могућ 

м2                        5,9 

         

НОРМАТИВ РАДОВА: 
      

         

1. ЕЛЕКТРИЧАР 
  

-радови на унутрашњој електричној инсталацији                       2,4 

   

2. ВОДОИНСТАЛТЕР 
 

      2,4 

-радови на унутрашњој водоводној и канализационој мрежи 

(употреба додатног алата) 

 
2,4 

-одгушење канализационе мреже (специфичност посла, услови рада)                        4,0 

         

3. ПОМОЋНИ РАДНИК 
  

-рад на ископавању наквашене земље                          2,0 
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5.                ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА 

 
5.1. Послови на утврђивању штетних 

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

h 2.094,41 

5.2. Послови на омеђавању путног 
земљишта  

    

5.2.1. Идентификација путног земљишта, 
обележавање граница и уграђивање 
бетонских белега 

рачун 0,00 

5.2.2. Обнављање омеђавања путног 
земљишта, обележавање и 
уграђивање бетонских белега  

рачун 0,00 

6.                 ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА  
6.1. Редовни преглед јавних путева и 

објеката 
км 83,78 

6.2. Сезонски прегледи јавних путева, два 
пута годишње. 

км 363,6 

6.3. Ванредни прегледи јавних путева. пауш. 0 

6.4. Специјални прегледи јавних путева пауш. 0,00 

6.5. Викенд служба - дежурство суботом, 
недељом и празником (искључује се 
период зимске службе.)  

    

6.6. Техничар h 694,81 

6.7. Радник путар (за једног радника) h 518,27 

6.8. Камион путарац - ефективан рад h 1.692,88 

6.9. Камион путарац - дежурство h 540,00     

7.                   ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА  
  

7.1. Ручно кресање денивелисање 
банкине. Цена обухвата: кресање 
банкине у слоју од d=10cm са 
планирањем и разастирањем 
материјала низ косиону насипа. 

m2 99,24 

7.2. Ручно кресање денивелисање 
банкине испод одбојне ограде. Цена 
обухвата: кресање банкине у слоју од 
d=10cm са планирањем и 
разастирањем материјала низ косину 
насипа. 

m2 138,94 

7.3. Машинско кресање денивелисане m2 24,16 
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банкине. Цена обухвата: кресање 
банкине у слоју од 10 cm грејдером 
90% и ручним дотеривањем 10% са 
разастирањем материјала низ косину 
насипа. 

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

    

7.4.1. Шљунак природне мешавине m2 227,27 

7.4.2. Дробљени камени агрегат m2 254,77 

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

    

7.5.1. Шљунак природне мешавине m2 151,62 

7.5.2. Дробљени камени агрегат m2 179,12 

7.6. Кошење траве     

7.6.1. Са банкина самоходном моторном 
косачицом 

m2 3,63 

7.6.2. На слободним површинама 
косачицом прикључена на трактор 

m2 2,52 

7.6.3. Ручно на површинама око смероказа, 
колобрана, одбојних ограда и на 
чистом простору где приступ машине 
није могућ. 

m2 5,9 

7.7. Утовар траве у камион и превоз на 
депонију на 5км 

m2 3,29 

7.8. Сечење густог шибља преко 
50ком/м2. 

    

7.8.1. Ручно са слагањем на страну. m2 50,00 
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7.8.2. Машински са слагањем на страну m2 21,62 

7.8.3. Машински са утоваром и превозом на 
1км. 

m2 26,56 

7.9. Ручно сечење дрвећа. Цена обухвата: 
сечење стабла изнад корена, кресање 
грана, резање стаб ла и дебљих грана 
на погодну дужину и остављање на 
страну. 

    

7.9.1. Пречник стабла од 10-20 цм ком 471,4 

7.9.2. Пречник стабла од 20-30 цм ком 1.215,71 

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

7.10. Машинско сечење дрвећа са 
вађењем пањева ровокопачем. Цена 
обухвата: рад радника са моторном 
тестером на сечењу стабала са 
кресањем грана и вађење пањева 
ровокопачем са остављањем на 
страну. 

    

7.10.1. Пречник стабла од 10-20 цм ком 547,94 

7.10.2. Пречник стабла од 20-30 цм ком 1.054,60 

7.10.3. Пречник стабла од 30-50 цм ком 2.294,21 

7.11. Кресање грана дрвореда које сметају 
саобраћају и другим објектима са 
слагањем на страну 

    

7.11.1. Пречника до 10 цм ком 56,57 

7.11.2. Пречника 10-20 цм ком 79,39 

7.11.3. Пречника 20-30 цм ком 129,01 

7.11.4. Пречника преко 30 цм ком 258,03 

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

м3 1.429,08 

7.13. Ручно чишћење наноса и осулина са 
ручним утоваром и одвозом 
материјала на депонију 

    

7.13.1. Са превозом на 1 км м3 1.558,86 

7.13.2. Са превозом на 2 км м3 1.589,87 

7.13.3. Са превозом на 3 км м3 1.617,63 

7.13.4. Са превозом на 5 км м3 1.665,32 

7.13.5. Са превозом на 10 км м3 1.753,01 



Шифра 
поз. 

О П И С  П О З И Ц И Ј Е Јед. мере Јединична цена 

 
7.14. Машинско чишћење наноса и 

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

    

7.14.1. Са одбацивањем материјала на 
страну 

м3 214,46 

7.14.2. Са превозом материјала на 1 км м3 341,11 

7.14.3. Са превозом  материјала на 2 км м3 372,13 

7.14.4. Са превозом материјала на 3 км м3 399,89 

7.14.5. Са превозом материјала на 10 км м3 535,26 

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

м2 36,66 

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

    

7.16.1. Са ручним разастирањем  м2 239,2 

7.16.2. Са ручним разастирањем грејдером 
90 % и ручно 10 % 

м2 122,02 

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

м1 528,2 

7.18. Ископ јама у земљи II i III категорије 
за садњу садница. 

    

7.18.1. Димензија 80х80х50 цм ком 239,3 

7.18.2. Димензија 60х60х60 цм ком 278,37 

7.18.3. Димезија 30х30х30 цм ком 34,16 

7.19. Садња садница у већ ископане јаме 
затрпавањем 

    

7.19.1. Димезија 80х80х50 цм ком 95,27 

7.19.2. Димезија 60х60х60 цм ком 65,5 

7.19.3. Димезија 30х30х30 цм ком 8,04 

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

м3 48,00 
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7.21. Кавање каменитих косина у засеку са 

одбацивањем обрушеног материјала 
низ косину. Цена обухвата: рад 
радника на уклаљању мањих 
нестабилних стенских блокова уз 
употребу пијука, ручно прикупљање и 
одбацивање обрушеног материјала са 
коловоза низ косину. 

м3 2.505,37 

7.22. Кавање каменитих косина у усеку са 
утоваром и превозом обрушеног 
материјала на депонију. Цена 
обухвата: рад радника на уклањању 
мањих нестабилних стенских блокова 
уз употребу пијука, ручно 
прикупљање и утовар обрушеног 
материјала у камион и превоз на 
депонију. 

    

7.22.1. Са превозом материјала на 1 км м3 2.867,39 

7.22.2. Са превозом материјала на 2 км м3 2.901,51 

7.22.3. Са превозом материјала на 3 км м3 2.932,04 

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

м2 495,97 

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

м2 411,03 

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

м2 2.261,90 



Шифра 
поз. 

О П И С  П О З И Ц И Ј Е Јед. мере Јединична цена 

 
7.26. Поправка кегли и облога од 

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

м2 2.429,81 

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

м2 2.074,06 

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

м3 10.696,48 

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

м3 14.589,44 

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

    

7.30.1. Од бетона МБ-20 м3 13.139,25 

7.30.2 Од бетона МБ-30 м3 13.638,08 
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7.31. Израда габиона ради заштите косине 

обале од подлокавања. Цена 
обухвата: израду жичаних сандука на 
месту уграђивања, прикупљање 
камена или облутака, убацивање у 
жичане сандуке и затварање сандука 
прошивањем жицом. Набавка 
жичаног плетива и жице посебно се 
наплаћује. 

м3 4.375,68 

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

м3 2.648,13 

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

м3 35.632,88 

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

м2 1.782,37 

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

    

7.35.1 Дипломирани инжењер  h 1.180,28 

7.35.2 Инжењер h 871,34 

7.35.3 Техничар h 694,81 

7.35.4 Радник пута h 518,27 

7.35.5 Деонични путар h 518,27 
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8. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА И ТРУПА 
ПУТА  

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

    

8.1.1. Са одбацивањем материјала на страну м1 99,24 

8.1.2. Са одвозом материјала на 20 м м1 145,89 

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

    

8.2.1. Са одбацивањем материјала на страну м1 79,39 

8.2.2. Са одвозом материјала на 20 м м1 126,04 

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

    

8.3.1. Са одбацивањем материјала на страну м1 22,44 

8.3.2. Са превозом на 1 км м1 47,67 

8.3.3. Са превозом на 2 км м1 50,77 

8.3.4. Са превозом на 3 км м1 53,55 

8.3.5. Са превозом на 5 км м1 58,32 

8.4. Ручни ископ одводних јаркова и корекција. Цена обухвата: 
ископ земље према типу јарка, пребацивањем на банкину 
или утовар у колица и одвоз на депонију. 

    

8.4.1. Са пребацивањем до 3 м м3 1.801,24 

8.4.2. Са одвозом земље на 10 м м3 2.098,97 

8.4.3. Са одвозом земље на 20 м м3 2.237,91 

8.5. Машински ископ одводних јаркова и корекција. Цена 
обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %, пребацивањем на банкину или утовар у 
возило и превоз на депонију. 

    

8.5.1. Са одбацивањем земље на бакину м3 458,6 

8.5.2. Са превозом земље до 1 км м3 601,94 

8.5.3. Са превозом земље до 2 км м3 640,7 

8.5.4. Са превозом земље до 3 км м3 675,4 

8.5.5. Са превозом земље до 5 км м3 735 
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8.6. Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста. 

Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из 
пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20 м 

м3 2.887,94 

8.7. Машинско чишћење глава и шахти пропуста. Цена обухвата: 
ископ ровокопачем 70 % и ручно 30 % са одбацивањем 
материјала на страну или утоваром и превозом на депонију. 

    

8.7.1. Са одбацивањем на страну м3 898,79 

8.7.2. Са превозом на 1 км м3 1.025,06 

8.7.3. Са превозом на 2 км м3 1.056,07 

8.7.4. Са превозом на 3 км м3 1.083,84 

8.7.5. Са превозом на 5 км м3 1.131,52 

 
8.8. 

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

 
м2 

 
251,96 

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

м1 1.314,94 

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

м1 1.033,50 
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8.11. Израда бетонске риголе са рушењем старе риголе. Цена 

обухвата: рушење старе риголе, справљење бетона МБ-20, 
превоз бетона аутомешалицом на 30 км и уграђивање 
превибратором у оплати за риголе. 

м1 2.317,18 

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

м1 1.848,53 

8.13. Израда ивичних трака 25/10 цм од бетона МБ-20 на лицу 
места. Цена обухвата: справљење бетона МБ-20, превоз 
бетона аутомешалицом на 30 км и уграђивање 
первибратором у двостраној оплати. 

м1 931,86 

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

    

8.14.1. Ивичњак 12/18 цм м1 621,79 

8.14.2. Ивичњак 18/24 цм м1 932,79 

8.14.3. Ивичњак 20/24 цм м1 947,62 

8.14.4. Ивичњак 24/24 цм м1 1.028,39 

 
8.15. 

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

 
м1 

 
671,35 

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

м2 1.958,18 
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8.17. Чишћење и испирање дренажних система. Цена обухвата: 

рад радника на чишћењу наноса у ревизиционој шахти и то 
0,80 м3 на 20 м дренаже и рад аутоцистерне за воду 
запремине 8 м3 на превозу воде и испирању дренаже. 

м1 333,36 

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

м3 3.667,23 

9. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА  
9.1. Одржавање спојница код бетонских коловоза. Цена 

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

м1 163,04 

10. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА  
10.1. Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком. Цена 

обухвата набавку природног шљунка са превозом на 30 
км, исецање ивица рупе, расковање застора, чишћење и 
попуњавање рупе и ваљање виброваљком. 

    

10.1.1. Са ваљањем м3 2.524,01 

10.1.2. Без ваљања м3 2.483,87 

 
10.2. 

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

    

10.2.1. Са ваљањем м3 2.799,01 

10.2.2. Без ваљања м3 2.758,87 
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10.3. Ручно крпљење ударних рупа брдском дробином из 

сипара или шљунком са спрудишта. Цена обухвата: 
машинско прикупљање материјала и утовар у камион, 
превоз на 30 км, исецанје ивица рупе, раскопавање 
застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање 
виброваљком. 

    

10.3.1. Са ваљањем м3 2.113,20 

10.3.2. Без ваљања м3 2.073,08 

 
10.4. 

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

 
м2 

 
56,89 

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

м3 404,63 

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

м3 1.151,32 

11. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ  
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11.1. Намештање изваљеног колобрана, километарског и 

полукилометарског стуба и стуба саобраћајног знака. 
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, 
откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, 
намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и 
набијање земље око стуба и распланирање вишка земље. 

ком 634,39 

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

ком 190,32 

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

ком 317,19 

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

ком 95,16 

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

ком 101,50 

11.6. Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена 
обухвата: превоз радника од пункта до места рада, 
демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на 
депонију. 

    

11.6.1. Знак димензија до 120х120х120 цм, 90х120 цм и пречника 
до 90 цм 

ком 161,47 

11.6.2. Знак димензија до 150х200 цм ком 487,02 

11.6.3. Знак димензија до 150х50 цм ком 311,80 

11.6.4. Знак димензија до 200х50 цм ком 466,79 
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11.7. Постављање стуба или рама саобраћајног знака са 

бетонском стопом од МБ-15. Цена обухвата: превоз стуба 
или рама и радника од пункта до места рада, ископ рупе 
за стопу, постављање стуба или рама са израдом стопе од 
бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и 
планирање остатка материјала на банкини или 
одбацивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама 
са превозом од произвођача до пункта није обухваћена 
ценом. 

    

11.7.1. Стуб за знаке димензија до 120х120х120 цм ком 944,53 

11.7.2. Рам за знак димензија до 150х200 цм ком 3.011,49 

11.7.3. Рам за знак димензија до 150х50 цм ком 1.895,12 

11.7.4. Рам за знак димензија до 200х50 цм на три стуба ком 2.602,04 

11.8. Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бетонском 
стопом 

    

11.8.1. Стуб за знаке димензија до 120х120х120 цм ком 237,86 

11.8.2. Рам за знак димензија до 150х200 цм ком 909,41 

11.8.3. Рам за знак димензија до 150х50 цм ком 483,28 

11.8.4. Рам за знак димензија до 200х50 цм на три стуба ком 651,23 

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

    

11.9.1. Знак димензија до 120х120х120 цм, 90х120 цм и пречника 
до 90 цм 

ком 227,09 

11.9.2. Знак димензија до 150х200 цм ком 683,19 

11.9.3. Знак димензија до 150х50 цм ком 442,17 

11.9.4. Знак димензија до 200х50 цм ком 661,95 

 
11.10. 

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

 
ком 

 
194,82 
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11.11. Постављање лименог километарског или 

полукилометарског стуба са двостраном ознаком. Цена 
обухвата: превоз бетонске цеви пречника 150 мм за 
стопу, лименог стуба и радника од пункта до места рада, 
побијање бетонске цеви и намештања стуба у 
одговарајући положај. Набавка материјала са превозом 
од произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

ком 377,39 

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

ком 378,47 

11.13. Постављање саобраћајног огледала на непрегледним 
кривинама. Плаћа се по понуди произвођача. 

ком 0,00 

11.14. Замена смероказа призме на сигурносној огради за 
возила. Цена обухвата: превоз призме и радника од 
пункта до места рада, одвијање старог завртња, 
постављање призме и пртезање новог завртња. Набавка 
призме са превозом од произвођача до пункта није 
обухваћена ценом. 

ком 47,50 

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

ком 203,56 
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11.16. Обнављање сердишних и ивичних линија на старом 

коловозу где се назиру постојеће линије. Цена обухвата: 
превоз боје, разређивача и перли, машине за 
облежевање и радника од пункта до места обележавања, 
припрему боје и обележавање линије. Дебљина слоја 
нанешене боје, прпа према томе и количина материјала у 
зависности од ширине линије, признаје се према упутству 
за рад произвођача боје, а набавна цена материјала по 
јединици мере признаје се по рачуну који је испоставио 
произвођач за испоручену робу. 

м1 15.827,00 

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

м1 7,25 
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11.18. Обележавање попречних линија и других ознака на 

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

м2 252,06 

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

м1 236,68 

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

м1 259,52 

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

ком 696,87 



Шифра 
поз. 

О П И С  П О З И Ц И Ј Е Јед. мере Јединична цена 

 
11.22. Ручно постављање одстојника сигурносне ограде за 

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

ком 107,21 

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

ком 155,62 

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

м1 104,79 

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

м1 29,70 

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

м1 374,41 
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11.27. Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде за 

возила са стубовима на 2 м на мањим потезима. Цена 
обухвата: превоз делова нове ограде од пункта до места 
постављања, побијање стубова и монтажу одстојника и 
плашта, укључујући све утоваре и истоваре. Набавка 
ограде са превозом од произвођача до пункта није 
обухваћена ценом. 

м1 614,34 

11.28. Машинско постављање комплетно нове једностране 
дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ" са стубовима на 2 м на 
већим потезима. Цена обухвата: превоз делова нове 
ограде од пункта до места постављања, побијања стубова 
макаром, монтажу одстојника, капе, плашта и траке 
компресором за завртање завртњева, укључујући и све 
утоваре и истоваре. Набавка ограде са превозом од 
произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

м1 375,90 

11.29. Машинско постављање комплетно нове једностране 
дистантне ограде (ЈДО) типа "РАЛ" са стубовимана 4 м на 
већим потезима. Цена обухвата: превоз делова нове 
ограде од пункта до места постављања, побијање стубова 
макаром, монтажу одстојника, капе, плашта и траке 
компресором за завртање завртњева, укључујући и све 
утоваре и истоваре. Набавка ограде са превозом од 
произвођача до пункта није обухваћена ценом. 

м1 229,73 

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

м1 822,06 
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11.31. Чишћење и прање колобрана, километарског стуба, 

саобраћајног знака и смероказа. Цена обухвата: чишћење 
од блата и прашине и ручно прање четком или 
прикључком за прање на специјалном возилу. 

    

11.31.1. Ручно чишћење и прање ком 59,04 

11.31.2. Машинско чишћење и прање h 5.310,67 

11.32. Машинско чишћење и прање сигурносне ограде за 
возила. Цена обухвата: чишћење ограде од блата и 
прашине и прање прикључком за прање на специјалном 
возилу. 

h 5.310,67 

11.33. Машинско чишћење и прање чеоних и видних површина 
на објектима. Цена обухвата: чишћење површина од 
блата и прашине и прање прикључком за прање на 
специјалном возилу. 

h 5.310,67 

11.34. Кречење колобрана са фарбањем хоризонталне траке. 
Цена обухвата: набавку креча и црне боје, справљање 
кречног раствора, кречење два пута и извлачење црне 
линије. 

ком 111,45 

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

ком 369,13 

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

м2 37,69 
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12. ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ 

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

    

12.1.1. Размере 1:1 м3 14.109,11 

12.1.2. Размере 1:2 м3 10.595,97 

12.1.3. Размере 1:3 м3 8.818,95 

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

    

12.2.1. Бетон МБ-15 м3 5.290,54 

12.2.2. Бетон МБ-20 м3 5.790,75 

12.2.3. Бетон МБ-30 м3 6.289,58 

 
12.3. 

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

    

12.3.1. Неармиране конструкције м3 5.524,17 

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

м2 784,23 

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

м2 308,76 
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12.3.2. Армиране конструкције м3 5.702,82 

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

    

12.4.1. Неармиране конструкције м3 4.195,25 

12.4.2. Армиране конструкције м3 4.357,35 

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

м3 4.119,17 

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

м3 3.545,52 

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

м2 904,83 

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

м1 213,18 

 


