
Редни 

број
Врста услуге

Цена без

  ПДВ-а
П. Д. В.

Цена

 са ПДВ-ом

димензија 18/24 cm (дин./m) 2.342,73 234,27 2.577,00

димензија 12/08 cm (дин./m) 839,09 83,91 923,00

2.
Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=10 cm са одбацивањем у страну, утоваром и 

транспортом на даљину од до 3 km (дин./m
2
)

620,00 62,00 682,00

3. Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=10 cm са одбацивањем у страну (дин./m
2
) 344,55 34,45 379,00

4.
Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну, утоваром и транспортом 

на даљину до 3 km (дин./m
2
)

309,09 30,91 340,00

5. Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну (дин./m
2
) 168,18 16,82 185,00

6.
Ручно рушење тампона од дробљеног агрегата, туцаника, величине 0-31,5 mm. просечне дебљине слоја у 

збијеном стању d=10 cm са одбацивањем у страну, утоваром и транспортом на даљину до 3 km (дин./m
2
)

830,00 83,00 913,00

7.
Ручно рушење тампона од дробљеног агрегата, туцаника, величине 0-31,5 mm, просечне дебљине слоја у 

збијеном стању d=10 cm са одбацивањем у страну (дин./m
2
)

952,73 95,27 1.048,00

8. Ручно планирање и машинско набијање постељице од шљунка (дин./m
2
) 359,09 35,91 395,00

9. Набавка, транспорт и уградња туцаника, до потребне збијености од 90% - машински и 10% ручно (дин./m
2
) 4.777,27 477,73 5.255,00

10. Набавка, транспорт и уградња ризле до потребне збијености од 90% - машински и 10% ручно (дин./m
2
) 4.342,73 434,27 4.777,00

11. Набавка, транспорт и уградња лом. камена (0-300 mm) 90% - машински и 10% ручно (дин./m
2
) 4.342,73 434,27 4.777,00

12.
Набавка, транспорт и уградња ровног шљунка до потребне збијености од 90% - машински и 10% ручно 

(дин./m
2
)

2.865,45 286,55 3.152,00

13. Израда тампон слоја дебљине d=10 cm ручно (дин./m
2
) 793,64 79,36 873,00

14. Израда бетонске подлоге до МБ 20, дебљине d=10 cm у збијеном стању (дин./m
2
) 2.516,36 251,64 2.768,00

15. Израда бетонске конструкције мали пресек у двострукој оплати МБ-30 (дин./m
2
) 49.536,36 4.953,64 54.490,00
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16. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m
2
) 2.133,64 213,36 2.347,00

17. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m
2
) 2.988,18 298,82 3.287,00

18. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно без опсецања (дин./m
2
) 1.569,09 156,91 1.726,00

19. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, без опсецања (дин./m
2
) 2.198,18 219,82 2.418,00

20. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=3 cm, ручно, без опсецања (дин./m
2
) 1.531,82 153,18 1.685,00

21. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=5 cm, ручно, без опсецања (дин./m
2
) 2.516,36 251,64 2.768,00

22. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=3 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m
2
) 1.867,27 186,73 2.054,00

23. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m
2
) 3.115,45 311,55 3.427,00

а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m) 5.531,82 553,18 6.085,00

б) баштенски ивичњак бели дим. 8/20 cm (дин./m) 2.794,55 279,45 3.074,00

а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m) 5.298,18 529,82 5.828,00

б) баштенски ивичњак сиви дим. 8/20 cm (дин./m) 2.620,91 262,09 2.883,00

26.
Израда слоја од глиновитог песка (0-4 mm) дебљине слоја d=2 cm у збијеном стању преко кога се постављају 

бетонске растер плоче БТ 40/60/10 (дин./m
3
)

14.510,00 1.451,00 15.961,00

27. Постављање бетонских растер елемената БТ 40/60/10 (дин./m
2
) 2.872,73 287,27 3.160,00
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24.

Оправка оивичења коловозних и пешачких површина белим бетонским ивичњацима на подлози 

од бетона МБ-15 

25.

Оправка оивичења коловозних и пешачких површина сивим бетонским ивичњацима на подлози 

од бетона МБ-15
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