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ЦЕНОВНИК РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА
Без ПДВ-а

Шифра
Поз.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед
Мере

Јединична
цена__

1

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА_____________________________________________________

1.1.

Редовни преглед путева и објеката

2.

ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА

2.1.

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

2.2.

2.3.

km

76,16

_________________________________________________

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

m2

90,22

m2

21.96

m2
m2

206,91
231,61

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

2.3.1. Шљунак природне мешавине
2.3.2. Дробљени камени агрегат
2.4.

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

m2

137,84

2.4.2. Дробљени камени агрегат

m2

162,84

2.5.
Кошење траве
2.5.1. Са банкина самоходном моторном косачицом
2.5.2. На слободним површинама косачицом прикљученом на трактор.
2.5.3. Ручно на површинама око смероказа, колобрана
одбојних ограда и на чистом простору где приступ
машине није могућ.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Сечење густог шибља преко 50 kom/m2
Ручно са слагањем на страну
Maшински са слагањем на страну
Машински са утоваром и превозом на 1 km

2.7.

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

m2

3,3

m2

2,30

m2

5,36

m2
m2
m2

45,45
19,65
24,15

2.7.1. Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева
ровокопачем.
Цена обухвата: рад радника са моторном тестером
на сечењу стабала са кресањем грана и вађење
пањева ровокаопачем саостављањем на страну
2.8.

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају
и другим објектима са слагањем на страну
2.8.1 Ручно чишћење наноса са коловоза са одвозом материјала колицима на 20m.

m3

1.299,1

2.8.2. Ручно чишћење наноса са коловоза са ручним утоваром и одвозом материјала на депонију
2.8.3 Сa превозом на 1km
2.8.4. Са превозом на 2km
2.8.5. Са превозом на 3km
2.8.6. Са превозом на 5km
2.8.7. Са превозом на 10km

m3
m3
m3
m3
m3

1.417,15
1.445,34
1.470,57
1.513,93
1.593,65

Машинско чишћење наноса са коловоза.
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса
са одбацивањем на страну или утовром и
превозом материјала на депонију
Саодбацивањем материјала на страну
Са превозом материјала на 1km
Са превозом материјала на 2km
Са превозом материјала на 3km
Са превозом материјала на 10km

m3
m3
m3
m3
m3

194,96
310,10
338,30
363,54
486,60

Maшинско планирање косина усека и насипа
цена обухвата: фино планирање косина грејдером
90% са ручним дотеривањем 10%

m2

33,33

2.9.

2.9.1.
2.9.2
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.10

2.10.1 Хумузирање и затрављиување косина усека и насипа
У слоју од d=20cm
Цена обухвата: Машински ископ и утовар хумуса са
превозом на 5km, разастирање хумуса ручно или
машински, набавку семена траве и ручно засејавање.
2.10.2 Са ручним разастирањем

m2

217,45

2.10.3 Са разастирањем грејдером 90% и ручно 10%

m2

110,93

m2

1.620,34

2.11

Калдрмисање приступних путева ломљеним каменом
d=30cm на слоју шљунка. d=15cm
Цена обухвата: набавку ломљеног камена и
шљунка са превозом на 30km и рад радника на
уграђивању.

3

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЧАНИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА_________________

3.1

Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком.
Цена обухвата: набавку природног шљунка са преВозом на 30km,исецање ивица рупе, раскопавање
застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљањец виброваљком.

3.1.1

Са ваљањем

m3

2.294,55

3.1.2

Без ваљања

m3

2.258,06

3.2

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

3.2.1

Са ваљањем

m3

2.544,55

3.2.2

Без ваљања

m3

2.502,06

3.3

Oбнова туцаничког застора
Цена обухвата: набавку дробљеног каменог
агрегата 0-60mm, 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.

m3

1.046,65

4

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ______________

4.1.

Намештање изваљеног колобрана, километарског и
полукилометарског 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.
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.
Исправљање искривљеног колобрана и стуба саобраћајног знака.
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места
рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.
Исправљање искривљеног смероказа.
цена обухвата превоз радника од пункта до места
рада, постављање смероказа у нормалан положај и
учвршивање смероказа набијањем земље око истог
Причвршивање олабављеног знака на стуб
Цена обухвата: превоз радниак од пункта до места
рада и прчвршћивање знака за стуб утезањем шелни
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.
Знак димензија до120x120x120 cm,90x120cm
и пречника до 90 cm.
Знак димензија до 150x200cm
Знак димензија до 150x50cm
Знак димензија до 200x50cm

4.2

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.1
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

Постављае стуба или рама саобраћајног знака са
Бетонском стопом од МB-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
МB-15., затрпавање остатка рупе са набијањем и
планирањем остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама
са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.
4.7.1. Сту за знаке димензија до 120x120x12ocm,
90x120cm и пречника до 90 cm
4.7.2. Рам за знак димензије до150x 200cm

kom

576,72

kom

173,02

кom

288,35

kom

86,51

kom

92,27

kom
kom
kom
kom

146,80
442,75
283,45
424,35

kom
kom

858,66
2.735,72

4.7.

4.7.3. Рам за знак димензија до 150x50cm
4.7.4. Рам за знак димензија до 200x50cm на три стуба
4.8. Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет.
стопом.
4.8.1. Стуб за знаке димензија до 120x120x120cm
90x120cm и пречника до 90cm
4.8.2. Рам за знак димензија до 150x200cm
4.8.3. Рам за знак димензија до 150x50cm
4.8.4. Рам за знак димензија до200x50cm на три стуба
4.9.

4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.

Монтирање саобраћајног знака.
Цена обухвата превоз знака и радника од путника
До места рада, постављање и причвршћивање знака
На стуб утеѕањем шелни и засецањем матица да се
Не би лако одвртале. Набавка знака са превозом
Од произвођача до пункта није обухваћена ценом.
Знак димензија до 120x20x120cm,90x120cm,
и пречника до 90 cm
Знак димензја до 150x200cm
Знак димензија до 150x50cm
Знак димензије до 200x50cm

Постављање пластичног или металног смероказа на
банкину.
Цена обухвата превоз смероказа и радника од пункта
до места рада, ручни ископ рупе, поставлјање смероказа, затрпавање рупа и набијање земље
око смероказа са планирањем вишка земље
на банкини . Набавка смероказа са превозом од
произвођача до пункта није обухваћена ценом.
4.11. Постављање металне ограде на пропусту.
Цена обухвата превоз ограде од пункта до места
постављања, постављање ограде, бушење рупа и
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.
4.12. Чишћење и прање километарског стуба,
Саобраћајног знака и смероказа.
Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно
прање четком или прикључком за прање на специјалном возилу.
4.12.1. Ручно чишћење и прање
4.12.2. Maшинско чишћење и прање
4.13. Maшинско чишћење и прање сигурносне ограде за
Возила.
Цена обухвата: чишћење ограде од блата и прашине и
прање прикључком за прање на специјалном возилу
413.1. Фарбање металне ограде на месту, сигурносне
Ограде за возила и осталих гвоздених ограда масном бојом.

kom
kom

1.722.84
2.365,50

kom
kom
kom
kom

216,24
826,74
439,01
590,03

kom
kom
kom
kom

206,45
621,08
401,07
601,77

4.10.

kom

177,11

ml

747,33

kom
h

53,67
4.827,88

h

4.827,88

Цена обухвата: набавку минимума разређивача,
уљане боје и шмиргли папира, чишћење површине од
рђе и наношење основне боје и два пута уљане боjе. Уколико се ради о већим површинама, које треба
oчистити пескарењем и офарбати, посао се уступа
специјализованом предузећу, које је по позиву
инвеститора, дало најповољнију понуду.

M2

712,94

У Житишту 04.12.2015.год.

JП ,,Развој'' Житиште
директор Филип Нинковић
______________________

