
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 
Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар, а правни следбеник је OПЕРАТОР 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, д.о.о. Београд, Огранак Електротимок 
Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар 
 
 
Адреса наручиоца: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а, Ниш 
Трг Ослобођења 37, Зајечар 
 
 
Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 
 
Врста наручиоца: Државна јавна предузећа 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак по партијама 
 
Врста предмета: радови 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
ЗЈН 1.3.10/15 грађевински радови на енергетским објектима: планирани и интервентни 

(орн: 45000000 грађевински радови) 
Набавка  грађевинских радова на енергетским објектима: планирани 

и интервентни Погон Књажевац са Пословницом огранка Сокобања 

Партија1 

2.500.000,00 динара без 

ПДВ-а 

Набавка  грађевинских радова на енергетским објектима: планирани 

и интервентни Погон Зајечар Партија 2 

2.500.000,00 динара без 

ПДВ-а 

Набавка  грађевинских радова на енергетским објектима: планирани 

и интервентни Погон Бор и Погон Мајданпек Партија 3 

2.500.000,00 динара без 

ПДВ-а 

Набавка  грађевинских радова на енергетским објектима: планирани 

и интервентни Погон Неготин и Пословница огранка Кладово Партија 

4 

2.000.000,00 динара без 

ПДВ-а 

Уговорена вредност: 
Партија 1: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а по јединачним ценама. 
Партија 2: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а по јединачним ценама. 
Партија 3: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а по јединачним ценама. 
Партија 4: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а по јединачним ценама. 



 

Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа цена под једнаким 

условима. 

Максимални број пондера је задат на основу учесталости и обима извођења активности по 

одређеној позицији, за сваку партију понаособ. 

Број освојених пондера по свакој позицији, за сваку партију,  се одређује количником најниже 

понуђене јединачне цене за одређену позицију и понуђене јединачне цене за исту позицију, 

помножен максималним бројем пондера за ту позицију, по понуди за одређену партију, без ПДВ-а. 

Укупни број освојених пондера преставља збир освојених пондера по свим позицијама једног 

Понуђача, по понуди за партију за коју је понуда поднета, а до реализације финасијских средстава 

динара без ПДВ-а, по свакој партији посебно, а датих у табели.  

Елементи критеријума на којима се заснива критеријум најнижа цена под једнаким условима су 

следећи: 

- максималан број пондера освојен по једној партији за коју је поднета понуда 

- Рок одзива и почетка радова: максимално 12 сати од упућеног писменог обавештења од стране 

наручиоца 

- Начин плаћања: 45 дана након пријема добара и радова од стране наручиоца и фактурисања. 

- Гаранција: 2 године  

 
Број примљених понуда: 
Партија 1: 1 понуда 
Партија 2: 1 понуда 
Партија 3: 2 понуде 
Партија 4: 1 понуда 
 
Понуђена цена: 
Партија 1: 

- Највиша: :  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1000,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

700,00 дин/м2 3 пондера  

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

540,00 дин/м3 7 пондера     

Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

950,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

720,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

1.250,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 



2.850,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

420,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    1.300,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    520,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1.300,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   520,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  9200,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 2000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.450,00 дин/м3  

6 пондера    



Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

960,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.650,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.000,00дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

11.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    10.400,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 2.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

240,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

180,00 дин/м3 2 пондера    

 

 

 



 

 

 

 

Најнижа: Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози 

од бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1000,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

700,00 дин/м2 3 пондера  

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

540,00 дин/м3 7 пондера     

Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

950,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

720,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

1.250,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

2.850,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

420,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    1.300,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    520,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1.300,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   520,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.000,00 дин/м3 

4 пондера    



Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  9200,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 2000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.450,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

960,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.650,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.000,00дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

11.000,00 дин/м3 

3 пондера    



Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    10.400,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 2.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

240,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

180,00 дин/м3 2 пондера    

- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша: :  Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на 

подлози од бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1000,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

700,00 дин/м2 3 пондера  

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

540,00 дин/м3 7 пондера     

Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

950,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

720,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

1.250,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

2.850,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

420,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    1.300,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    520,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 



д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1.300,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   520,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  9200,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 2000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.450,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

960,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 



за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.650,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.000,00дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

11.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    10.400,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 2.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

240,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

180,00 дин/м3 2 пондера    

Најнижа: Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози 

од бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1000,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

700,00 дин/м2 3 пондера  

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

540,00 дин/м3 7 пондера     

Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

950,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

720,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

1.250,00 дин/м3 6 пондера                                 



Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

2.850,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

420,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    1.300,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    520,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1.300,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   280,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   520,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    790,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.000,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  9200,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 2000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.450,00 дин/м3  



6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

960,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.650,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

           за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

1.000,00дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

11.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    10.400,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 600,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 1.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 1.600,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 2.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

240,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

180,00 дин/м3 2 пондера    

 
 



Партија 2: 
 

- Највиша: :  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

3.900,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

3.500,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.480,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2.300,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.900,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

2.650,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

4.500,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1.550,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    2.800,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    850,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.250,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              2.100,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   850,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.250,00 дин/м3 

4 пондера    

 



Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  18.500,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 4.000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4.800,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

2.800,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

5.600,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.500,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

15.000,00 дин/м3 

3 пондера    

 



Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    25.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 4.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

980,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

900,00 дин/м3 2 пондера    

 

Најнижа:  
- Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од 

бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 
- 3.900,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 
- Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине 

d=10 cm са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 
- 3.500,00 дин/м2 3 пондера                                 
- Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 1.480,00 дин/м3 7 пондера                                 
-  Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 
- 2.300,00 дин/м3  7 пондера                                 
- Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 1.900,00 дин/м3 7 пондера                                 
- Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 
- 2.650,00 дин/м3 6 пондера                                 
- Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 
- 4.500,00 дин/м3 1 пондер                                 
- Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1.550,00 дин/м3 3 пондера                                 
- Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    2.800,00 дин/м3 
- б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    550,00 дин/м3 
- в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  
- удаљености    850,00 дин/м3 
- г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  
- удаљености    1.050,00 дин/м3 



- д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  
удаљености    1.250,00 дин/м3 

-  4 пондера    
- Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  
- стандардне гранулације                              2.100,00 дин/м3 
-      б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    550,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км 

удаљености    850,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  
- удаљености    1.050,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.250,00 дин/м3 
- 4 пондера    
-  
- Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 
-   18.500,00 дин/м3   
-  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

  4.000,00 дин/м3 
- 9 пондера 
- Поз.12  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 4.800,00 дин/м3  
- 6 пондера    
- Поз.13  Машински ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 2.800,00 дин/м3  
- 7 пондера    
- Поз.14  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 5.600,00 дин/м3  
- 6 пондера    
- Поз.15  Машински ископ јама димензија  



-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 3.500,00  дин/м3 
- 7 пондера    
- Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 
- 15.000,00 дин/м3 
- 3 пондера    
-  
- Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са 

испоруком бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом 
окапнице d=15 cm 

-     25.000,00 дин/м3  
-   б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 4.000,00 дин/м3 
- 13  пондера                                                             
- Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у 

слојевима 
- 980,00 дин/м3  
- 2 пондера    
- Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

- 900,00 дин/м3 2 пондера    
- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

3.900,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

3.500,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.480,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2.300,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.900,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

2.650,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 



4.500,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1.550,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    2.800,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    850,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.250,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              2.100,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   850,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.250,00 дин/м3 

4 пондера    

 

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  18.500,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 4.000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4.800,00 дин/м3  

6 пондера    



Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

2.800,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

5.600,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.500,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

15.000,00 дин/м3 

3 пондера    

 

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    25.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 4.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

980,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

900,00 дин/м3 2 пондера    

 

 



Најнижа:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

3.900,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

3.500,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.480,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2.300,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1.900,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

2.650,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

4.500,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1.550,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    2.800,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    850,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    1.250,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              2.100,00 дин/м3 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   550,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   850,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    1.050,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             1.250,00 дин/м3 

4 пондера    

 

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  18.500,00 дин/м3   



 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености   

 4.000,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4.800,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

2.800,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

5.600,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3.500,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

15.000,00 дин/м3 

3 пондера    

 

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    25.000,00 дин/м3  



  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 1.500,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 2.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 3.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 4.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

980,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

900,00 дин/м3 2 пондера    

 
ПАРТИЈА 3: 
 

- Највиша: :  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1500,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

1200,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1500,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2000,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

2000,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

4000,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

6000,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

720,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    3000,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   360,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    518,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    650,00 дин/м3 



д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    824,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1450,00 дин/м3 

 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             824,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  17.000,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

10.000,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

9000,00 дин/м3  

7 пондера    

 

 

 



Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

12.000,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

11.000,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

12.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    25.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

500,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

500,00 дин/м3 2 пондера    

Најнижа:  
- Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од 

бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 
- 1500,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 
- Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине 

d=10 cm са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 
- 1200,00 дин/м2 3 пондера                                 
- Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 1500,00 дин/м3 7 пондера                                 
-  Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 
- 2000,00 дин/м3  7 пондера                                 



- Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 2000,00 дин/м3 7 пондера                                 
- Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 
- 4000,00 дин/м3 6 пондера                                 
- Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 
- 6000,00 дин/м3 1 пондер                                 
- Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

720,00 дин/м3 3 пондера                                 
- Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    3000,00 дин/м3 
- б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    360,00 дин/м3 
- в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  
- удаљености    518,00 дин/м3 
- г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  
- удаљености    650,00 дин/м3 
- д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    824,00 дин/м3 
-  4 пондера    
- Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  
- стандардне гранулације                              1450,00 дин/м3 
-  
-      б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    360,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км 

удаљености    518,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  
- удаљености    650,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             824,00 дин/м3 
- 4 пондера    
- Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 
-   17.000,00 дин/м3   
-  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 
- 9 пондера 
- Поз.12  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 10.000,00 дин/м3  



- 6 пондера    
- Поз.13  Машински ископ јама димензија  
-  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 9000,00 дин/м3  
- 7 пондера    
-  
-  
-  
- Поз.14  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 12.000,00 дин/м3  
- 6 пондера    
- Поз.15  Машински ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 11.000,00  дин/м3 
- 7 пондера    
- Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 
- 12.000,00 дин/м3 
- 3 пондера    
- Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са 

испоруком бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом 
окапнице d=15 cm 

-     25.000,00 дин/м3  
-   б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 
- 13  пондера                                                             
- Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у 

слојевима 
- 500,00 дин/м3  
- 2 пондера    
- Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

- 500,00 дин/м3 2 пондера    



- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

1500,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

1200,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1500,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2000,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

2000,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

4000,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

6000,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

720,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    3000,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   360,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    518,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    650,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    824,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              1450,00 дин/м3 

 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             824,00 дин/м3 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 



  17.000,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 

9 пондера 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

10.000,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

 

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

9000,00 дин/м3  

7 пондера    

 

 

 

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

12.000,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

11.000,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

12.000,00 дин/м3 



3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    25.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 360,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 518,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 650,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 824,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

500,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

500,00 дин/м3 2 пондера    

 

Најнижа:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од 
бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 
1500,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 
Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине 
d=10 cm са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 
1200,00 дин/м2 3 пондера                                 
Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
1500,00 дин/м3 7 пондера                                 
 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 
2000,00 дин/м3  7 пондера                                 
Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
2000,00 дин/м3 7 пондера                                 
Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 
4000,00 дин/м3 6 пондера                                 
Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 
6000,00 дин/м3 1 пондер                                 
Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               
720,00 дин/м3 3 пондера                                 
Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 
каблова    3000,00 дин/м3 
б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км 
удаљености    360,00 дин/м3 
в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  
удаљености    518,00 дин/м3 
г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  
удаљености    650,00 дин/м3 



д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  
удаљености    824,00 дин/м3 
 4 пондера    
Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  
стандардне гранулације                              1450,00 дин/м3 
 
     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км 
удаљености    360,00 дин/м3 
     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км 
удаљености    518,00 дин/м3 
     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  
удаљености    650,00 дин/м3 
    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  
удаљености             824,00 дин/м3 
4 пондера    
Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 
  17.000,00 дин/м3   
 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   
 360,00 дин/м3 
     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   
 518,00 дин/м3 
     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   
 650,00 дин/м3 
    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  
 824,00 дин/м3 
9 пондера 
Поз.12  Ручни ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
10.000,00 дин/м3  
6 пондера    
Поз.13  Машински ископ јама димензија  
 
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
9000,00 дин/м3  
7 пондера    
 
 
 
Поз.14  Ручни ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 



за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
12.000,00 дин/м3  
6 пондера    
Поз.15  Машински ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
11.000,00  дин/м3 
7 пондера    
Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 
12.000,00 дин/м3 
3 пондера    
Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са 
испоруком бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом 
окапнице d=15 cm 
    25.000,00 дин/м3  
  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   
 360,00 дин/м3 
     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   
 518,00 дин/м3 
     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   
 650,00 дин/м3 
    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  
 824,00 дин/м3 
13  пондера                                                             
Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у 
слојевима 
500,00 дин/м3  
2 пондера    
Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 
500,00 дин/м3 2 пондера    
 
 
ПАРТИЈА 4: 
 

- Највиша: :  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

3800,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

2900,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1100,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2800,00 дин/м3  7 пондера                                 



Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1400,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

3360,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

4400,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1440,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    4200,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   4600,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    4800,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    5000,00 дин/м3 

д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    5200,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              2700,00 дин/м3 

 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   2900,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   3050,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    3150,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             3300,00 дин/м3 

 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  17.000,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 18.000,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 18.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 19.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 20.000,00 дин/м3 

9 пондера 

 



Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4.400,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

2200,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4500,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3200,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

12.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    20.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 21.000,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 22.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 22.500,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 24.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

 



Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

950,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

800,00 дин/м3 2 пондера    

Најнижа:  
- Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од 

бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 
- 3800,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 
- Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине 

d=10 cm са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 
- 2900,00 дин/м2 3 пондера                                 
- Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 1100,00 дин/м3 7 пондера                                 
-  Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 
- 2800,00 дин/м3  7 пондера                                 
- Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
- 1400,00 дин/м3 7 пондера                                 
- Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 
- 3360,00 дин/м3 6 пондера                                 
- Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 
- 4400,00 дин/м3 1 пондер                                 
- Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1440,00 дин/м3 3 пондера                                 
- Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    4200,00 дин/м3 
- б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    4600,00 дин/м3 
- в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  
- удаљености    4800,00 дин/м3 
- г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  
- удаљености    5000,00 дин/м3 
- д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    5200,00 дин/м3 
-  4 пондера    
- Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  
- стандардне гранулације                              2700,00 дин/м3 
-  
-      б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км 

удаљености    2900,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км 

удаљености    3050,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  
- удаљености    3150,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             3300,00 дин/м3 
-  



- 4 пондера    
- Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 
-   17.000,00 дин/м3   
-  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 18.000,00 дин/м3 
-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 18.500,00 дин/м3 
-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 19.000,00 дин/м3 
-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 20.000,00 дин/м3 
- 9 пондера 
-  
- Поз.12  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 4.400,00 дин/м3  
- 6 пондера    
- Поз.13  Машински ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 2200,00 дин/м3  
- 7 пондера    
- Поз.14  Ручни ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 4500,00 дин/м3  
- 6 пондера    
- Поз.15  Машински ископ јама димензија  
-               d1=1,0х1,0х1,8 м 
-               d2=1,2х1,2х2,0 м 
-               d3=1,2х1,2х2,2 м , 
- за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
- 3200,00  дин/м3 
- 7 пондера    
- Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 
- 12.000,00 дин/м3 
- 3 пондера    
- Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са 

испоруком бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом 
окапнице d=15 cm 

-     20.000,00 дин/м3  



-   б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   
 21.000,00 дин/м3 

-      в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   
 22.000,00 дин/м3 

-      г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   
 22.500,00 дин/м3 

-     д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  
 24.000,00 дин/м3 

- 13  пондера                                                             
-  
- Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у 

слојевима 
- 950,00 дин/м3  
- 2 пондера    
- Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

- 800,00 дин/м3 2 пондера    
- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона 

са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 

3800,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 

Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине d=10 cm са 

утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 

2900,00 дин/м2 3 пондера                                 

Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1100,00 дин/м3 7 пондера                                 

 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 

2800,00 дин/м3  7 пондера                                 

Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 

1400,00 дин/м3 7 пондера                                 

Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 

3360,00 дин/м3 6 пондера                                 

Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 

4400,00 дин/м3 1 пондер                                 

Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               

1440,00 дин/м3 3 пондера                                 

Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 

каблова    4200,00 дин/м3 

б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   4600,00 дин/м3 

в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  

удаљености    4800,00 дин/м3 

г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  

удаљености    5000,00 дин/м3 



д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  

удаљености    5200,00 дин/м3 

 4 пондера    

Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  

стандардне гранулације                              2700,00 дин/м3 

 

     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км удаљености 

   2900,00 дин/м3 

     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км удаљености 

   3050,00 дин/м3 

     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  

удаљености    3150,00 дин/м3 

    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  

удаљености             3300,00 дин/м3 

 

4 пондера    

Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 

  17.000,00 дин/м3   

 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 18.000,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 18.500,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 19.000,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 20.000,00 дин/м3 

9 пондера 

 

Поз.12  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4.400,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.13  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

2200,00 дин/м3  

7 пондера    

Поз.14  Ручни ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 



              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

4500,00 дин/м3  

6 пондера    

Поз.15  Машински ископ јама димензија  

              d1=1,0х1,0х1,8 м 

              d2=1,2х1,2х2,0 м 

              d3=1,2х1,2х2,2 м , 

за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 

3200,00  дин/м3 

7 пондера    

Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 

12.000,00 дин/м3 

3 пондера    

Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са испоруком 

бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом окапнице d=15 cm 

    20.000,00 дин/м3  

  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   

 21.000,00 дин/м3 

     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   

 22.000,00 дин/м3 

     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   

 22.500,00 дин/м3 

    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  

 24.000,00 дин/м3 

13  пондера                                                             

 

Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у слојевима 

950,00 дин/м3  

2 пондера    

Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 

800,00 дин/м3 2 пондера       

 

Најнижа:  
Поз.1  Машинско сечење са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од 
бетона са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км: коловоз  d=10+6 cm 
3800,00 дин/м2 без ПДВ-а 3 пондера 
Поз.2  Машинско сечење са разбијањем компресором тротоарских површина дебљине 
d=10 cm са утоваром и одвозом шута на  депонију до 10 км 
2900,00 дин/м2 3 пондера                                 
Поз.3  Машински ископ земље III категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
1100,00 дин/м3 7 пондера                                 
 Поз.4  Ручни ископ земље III категорије 
2800,00 дин/м3  7 пондера                                 



Поз.5  Машински ископ земље IV  категорије, са враћањем земље и набијањем у слојевима 
1400,00 дин/м3 7 пондера                                 
Поз.6  Ручни ископ земље IV категорије 
3360,00 дин/м3 6 пондера                                 
Поз.7  Машински  ископ земље V категорије 
4400,00 дин/м3 1 пондер                                 
Поз.8  Утовар и одвоз земље на градску депонију до 10км                                                                               
1440,00 дин/м3 3 пондера                                 
Поз.9   а) Набавка  и уградња сепарисаног песка гранулације до 4mm, пре и после полагања 
каблова    4200,00 дин/м3 
б) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње- до 10 км 
удаљености    4600,00 дин/м3 
в) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm  на локацију  уградње-до 20 км  
удаљености    4800,00 дин/м3 
г) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- до 30 км  
удаљености    5000,00 дин/м3 
д) Транспорт  сепарисаног песка гранулације до 4mm на локацију уградње- преко 30 км  
удаљености    5200,00 дин/м3 
 4 пондера    
Поз.10   а) Набавка  и уградња дробљеног каменог агрегата – ризле  
стандардне гранулације                              2700,00 дин/м3 
 
     б) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 10 км 
удаљености    2900,00 дин/м3 
     в) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 20 км 
удаљености    3050,00 дин/м3 
     г) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- до 30 км  
удаљености    3150,00 дин/м3 
    д) Транспорт  дробљеног каменог агрегата - ризле на локацију  уградње- преко 30 км  
удаљености             3300,00 дин/м3 
 
4 пондера    
Поз.11   a) Набавка  и уградња бетона МВ20 
  17.000,00 дин/м3   
 б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   
 18.000,00 дин/м3 
     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   
 18.500,00 дин/м3 
     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   
 19.000,00 дин/м3 
    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  
 20.000,00 дин/м3 
9 пондера 
 
Поз.12  Ручни ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 



за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
4.400,00 дин/м3  
6 пондера    
Поз.13  Машински ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи III категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
2200,00 дин/м3  
7 пондера    
Поз.14  Ручни ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
4500,00 дин/м3  
6 пондера    
Поз.15  Машински ископ јама димензија  
              d1=1,0х1,0х1,8 м 
              d2=1,2х1,2х2,0 м 
              d3=1,2х1,2х2,2 м , 
за израду темеља АБ стуба у земљи IV категорије , одвозом вишка земље из ископа: 
3200,00  дин/м3 
7 пондера    
Поз. 16  Разбијање камена пнеуматским чекићем за уградњу АБ стуба у земљи V категорије 
12.000,00 дин/м3 
3 пондера    
Поз. 17     a) Израда бетонског  темеља  призматичног облика, за уградњу стуба ,  са 
испоруком бетона марке  МБ 20 (урачунати цену бетона), комплет са завршном израдом 
окапнице d=15 cm 
    20.000,00 дин/м3  
  б) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 10 км удаљености   
 21.000,00 дин/м3 
     в) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 20 км удаљености   
 22.000,00 дин/м3 
     г) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- до 30 км удаљености   
 22.500,00 дин/м3 
    д) Транспорт  бетона МБ20  на локацију  уградње- преко 30 км удаљености  
 24.000,00 дин/м3 
13  пондера                                                             
 
Поз. 18  Враћање дела ископане земље око подигнутог стуба или темеља и набијање у 
слојевима 
950,00 дин/м3  
2 пондера    
Поз. 19  Разастирање вишка земље око стуба 
800,00 дин/м3 2 пондера    
 



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : 
/ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 
18.08.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
Партија 1: 11.09.2015. године 
Партија 2: 11.09.2015. године 
Партија 3: .11.09.2015. године 
Партија 4: 10.09.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
Партија 1: 
„Транскоп-Р“ доо из Сврљига ул. Васе Албанца бр.72, са ПИБ-ом 106570379,  
са матичним бројем 20633611 
Партија 2: 
„BETONEX“ доо из Зајечара, ул. Доситејева бр.1/2, са ПИБ-ом 108871767, са матичним 
бројем 21084557 
Партија 3: 
ЈКП „3.Октобар“ из Бора, ул. 7.Јула бр.60, са ПИБ-ом 100567484, са матичним бројем 
07148372, заједничка понуда са „Мимел“ доо из Мајданпека, ул. Капетанска бр.96, ПИБ 
104907887, мат.бр. 20267526 

Партија 4:  
„Плус Елан“ доо из Неготина, ул. Крајинског одреда бр.15, са ПИБ-ом 108477861,  
са матичним бројем 21007617 
 
Период важења уговора: 
До реализације активности из спецификације и финансијских средстава процењене 
вредности. 
 
Околности које предстацљају основ за измену уговора: 
РАСКИД УГОВОРА  
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга страна 
и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава 
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.                                                      
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим путем 
обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега 
сматра овај уговор раскинутим. 
 
Остале информације: 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе ЗОО. 
 
У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, 
уговорена је надлежност Привредног суда у Зајечару. 


