СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
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НОВИ САД, 16. октобар 2012.

ГРАД НОВИ САД

примерак 100,00 динара
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о оснивању и раду
Службе за буџетску инспекцију („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 48/08 и 17/10), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

Градоначелник
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. МАЛИНОВИЋ ГОЈКО, дипломирани економиста,
поставља се за помоћника начелника за комуналнотехничке и инвестиционе послове у Градској управи за
комуналне послове почев од 8. октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2012-2733-II
8. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. МИЛОШЕВИЋ ТАТЈАНА, дипломирани економиста,
поставља се за помоћника начелника за послове јавних
набавки и контролу наплате локалних комуналних такси у
Градској управи за комуналне послове почев од од 8.
октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2012-2729-II
8. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. СТАНКО ЉУБИЧИЋ поставља се за заменика шефа Службе за буџетску инспекцију, почев од 15. октобра
2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-2071
9. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ЖЕЉКО РАДУЛОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за помоћника начелника за координацију рада
Сектора комуналне полиције и области из надлежности
Градске управе у Градској управи за инспекцијске послове почев од 11. октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2012-900-II
11. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СРЗЕНТИЋ ИТАНА разрешава се дужности помоћника
начелника за послове месних заједница у Градској управи
за опште послове са 10. октобром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2012-487-II
12. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

877
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. РУЖИЦА КОЛОПИЋ, дипломирани правник, поставља се за помоћника начелника за послове месних
заједница у Градској управи за опште послове од 11. октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2012-486-II
12. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 5. став 2. Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2012. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 50/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

16. октобар 2012.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 50/11) за раздео 09. главу 09.01 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 265, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2012. годину, са позиције 265.01.02. одобравају се средства Градској управи за финансије у износу
од:
106.000.000,00 динара
(стошестмилионадинара00/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за
отплату камата на домаће хартије од вредности.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 09. глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ФИНАНСИЈЕ, функција 170 – Трансанкције јавног дуга,
на позицију буџета 266, економска класификација 441 –
Отплата домаћих камата, тако да укупан план средстава
из буџета за ову апропријацију износи 208.300.000,00
динара.
3. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор и
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-16/2012-II
15. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу чл. 6 и 7. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију пројеката из области политике
за младе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/11 и
28/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЧЛАНОВА И ЧЛАНИЦА
КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

16. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

У Решењу о образовању и именовању председнице,
заменика председнице, чланова и чланица Комисије за
реализацију локалног акционог плана политике за младе
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 21/11, 29/11 и 8/12), у тачки III. реч: „седам“ замењује
се речју: „пет“.
Члан 2.
У тачки IV. подтачке 2. бришу се.
Досадашња подтачка 3. постаје подтачка 2.
Досадашња подтачка 4. брише се.
Досадашње подтач. 5, 6. и 7. постају подтач. од 3 до 5.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-813/2012-II
16. октобар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10 и 101/11),
члана 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ ЗА 2012/2013. ГОДИНУ
1. Одређује се привремена измена режима саобраћаја
на територији Града Новог Сада за потребе рада Зимске
службе за 2012/2013. годину, на следећи начин:
Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега за време снежних падавина, дозвољава се возилима
зимске службе у раду пролаз Сутјеском улицом, од Улице
радничке ка Улици Максима Горког, и полукружно окретање на раскрсници Пута Шајкашког одреда и пута за
рафинерију.
Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега за време снежних падавина, забрањује се заустављање
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и паркирање возила у следећим улицама: Светозара
Милетића (од Улице Јована Суботића до Грчкошколске
улице), Трифковићевом тргу, Његошевој, Грчкошколској,
Војводе Путника, Иве Лоле Рибара, Милоша Бајића (од
Улице Душана Васиљева до Шумадијске улице),
Даничићевој, Тргу Републике и Модене у Новом Саду.
Обавезно је коришћење зимске опреме за време отежаних услова одвијања саобраћаја на Партизанском путу
на Фрушкој гори.
Саобраћајне знаке опасности од неочекиваног настанка поледице или снега поставити на Мосту слободе и
петљи Мишелук, Варадинском мосту и свим мостовима
преко канала ДТД на територији Града Новог Сада, на
натпутњацима путева Ковиљ-Гардиновци, Ковиљ-Будисава,
Ченеј-Кисач, на надвожњаку на Мишелуку, на успонима у
Улици Дунавске дивизије у Петроварадину и улицама
Карађорђевој и Тргу краља Петра I и обилазници у Сремској Каменици.
Ограничава се брзина кретања возила када је снег на
коловозу на следећим деоницама општинских путева:
Ченеј-Кисач, Кисач-Ирмово, за Планту, за Немановце и
Пејићеве салаше, за рафинерију и Шангај, Ковиљ-Будисава, Ковиљ-Гардиновци, Руменка-Кисач, Кисач-Степановићево, Пут Шајкашког одреда, Варадински мост, Мост
слободе и петља Мишелук.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да:
- постави саобраћајну сигнализацију према саобраћајном пројекту број 7081 од 9. октобра 2012. године
који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду;
- редовно одржава и контролише саобраћајну сигнализацију, као и да је уклони након истека рока из
тачке 3. овог решења.
3. Привремена измена режима саобраћаја важи од 15.
новембра 2012. године до 15. марта 2013. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2615/2012
12. октобар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету техничког регулисања саобраћаја, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КИСАЧ
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1. Одређује се измена режима саобраћаја у насељеном
месту Кисач.
2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном
пројекту, број 6751 од 6. септембра 2012. године,
урађеном од стране Службе за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у
Новом Саду и да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2012.
године
4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2851/2012
12. октобар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЗАШТИТИ
ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ ХАЏИ
РУВИМОВОЈ У НОВОМ САДУ
1. У Решењу о заштити пешачких површина у Улици
Хаџи Рувимовој у Новом Саду, број IV-34-1984/2012 од
18. јула 2012. године, тачка 2. мења се и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да постави металне стубиће према
Саобраћајном пројекту, број 6074 од 17. августа 2011. године, урађеном од стране Одељења за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду.“
2. У тачки 3. речи: „15. август 2012. године“ замењују се
речима: „5. новембар 2012. године“.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1984/2012
16. октобар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Викторија Пауновић, с.р.

16. октобар 2012.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КИСАЧ
I. Одређују се општа паркиралишта за путничке аутомобиле у следећим улицама у насељеном месту Кисач:
- Војвођанска, капацитета 9 паркинг-места,
- Јана Јесенског, капацитета 5 паркинг-места,
- Јана Гомбара, капацитета 43 паркинг-места,
- Бенешова, капацитета 12 паркинг-места,
- Железничка, капацитета 50 паркинг-места и
- Јаношикова, капацитета 16 паркинг-места.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију
према Саобраћајном пројекту број 6751 од 6. септембра
2012. године, који је израдило Јавно предузеће „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2012.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2850/2012
12. октобар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Викторија Пауновић, с.р.

Јавно комунално предузеће ”Паркинг сервис”
Нови Сад
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На основу члана 31. став 1. Тачка 11. Статута ЈКП
‘’Паркинг сервис’’ Нови Сад, број 632-20/1 од 6. фебруара
2009. године, 5185-20 од 9. септембра 2009. године и
2011-0-190/4 од 27. јануара 2011. године, као и претходне
сагласности Градског већа Града Новог Сада, број 341627/2012-II од 4. октобра 2012. године, Управни одбор на
4. седници одржаној 12.октобра 2012. године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ОДРЖАВАЊА И
УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
И ЈАВНИХ ГАРАЖА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
1. Утврђују се цене одржавања и уређивања јавних
паркиралишта и јавних гаража на територији Града Новог
Сада у следећим износима:

16. октобар 2012.
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ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА ЈКП ”ПАРКИНГ СЕРВИС” НОВИ САД
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

1.1

Геодетски радови - обележавање трасе, / 300м1х6м1=1800м2/

m2

24,95

1.2

Ручно крчење шибља са утоваром у возила и одвоз на депонију удаљену 5 км.

m2

97,52

1.3

Машинско кресање шибља са утоваром и одвоз на депонију удаљену 10 км.

m2

66,44

1.4

Рашчишћавање терена од шибља и растиња Caterpilarom 226B, ручни утовар
и одвоз на депонију удаљену 5 км.

m2

1.5

Ручно вађење пањева Фи 60cm са машинским утоваром и транспортом на
депонију.

kom

16.810,36

1.6

Ручно чишћење пропуста и цеви,са утоваром наноса у кашику Caterpilara,
утовар у камион и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.

m3

6.262,19

1.7

Ручно кошење траве са путног земљишта са одбацивањем ван банкине.

m2

2,56

1.8

Машинско кошење траве косачицом за траву, са одбацивањем ван банкине
или уситњавањем.

m2

1.9

Ручно кошење корова са путног земљишта са одбацивањем ван банкина.

m2

Машинско кошење корова са путног земљиштакосачицом за траву, и
одбацивањем ван банкине или уситњавањем.

m2

1.10

31,77

2,89
3,41
23,14

2 РАЗНА РУШЕЊА
Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

2.1

Опсецање ивица асфалтног коловоза, компресором,ручни утовар порушеног
материјала у возило IVECO 100 Е17, одвоз на градску депонију удаљену
10 км и ручни истовар.

m1

296,76

2.2

Опсецање засецање коловоза машином за сечење асфалта d=5cm.

m1

90,47

2.3

Рушење асфалтног коловоза компресором ручни утовар порушеног
материјала у возило IVECO100 Е17 и одвоз на градску депонију удаљену
10км и ручни истовар.

m3

10.375,23

2.4

Рушење асфалтног и бетонског коловоза компресором,ручни утовар
порушеног материјала у IVECO 100 Е17, одвоз на градску депонију удаљену
10 км и ручни истовар.

m3

31.372,43

2.5

Раскопавање туцаничке подлоге променљиве дебљине, ручним путем ручни
утовар порушеног материјала у возило IVECO 100 Е17, одвоз на депонију
удаљену 10 км и ручни истовар.

m3

11.318,27

2.6

Caterpilarom 226B вађење више насутог материјала из рова 80% машински:
20%ручно утовар порушеног материјала у возила и одвоз на депонију удаљену
10км.

m3

2.353,50

2.7

Рушење ивичњака 18/24 cm заједно са бетонском подлогом,транспортом
порушеног материјала на градску депонију са ручним утоваром и истоваром
100 кг /м1.

m1

1.103,37

2.8

Рушење ивичњака 18/24 cm заједно са бетонском подлогом, ивичњаке
оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са
ручним утоваром и истоваром.

m1

824,79

2.9

Рушење ивичњака 12/18cm заједно са бетонском подлогом, транспортом
порушеног материјала на градску депонију са ручним утоваром и истоваром
50кг/м1.

m1

570,62
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2.10

Рушење ивичњака 12/18 cm заједно са бетонском подлогом,ивичњаке
оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са
ручним утоваром и истоваром.

m1

431,32

2.11

Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10cm,са чишћењем исте и
одлагањем у страну ради поновне уградње.

m2

1.254,65

2.12

Рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак са одбацивањем у
страну на 2-3 m.

m2

491,3

2.13

Чишћење порушене ситне камене коцке од земље и песка ради поновне
уградње.

m2

763,35

2.14

Рушење коловоза од ситне камене коцке заливене битуменском
емулзијом,чишћење исте и превоз колицима на 20m.

m2

1.083,42

2.15

Рушење коловоза од крупне камене коцке са одбацивањем материјала на 20 m.

m2

796,97

2.16

Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак са
утоваром у возило и одвоз на депонију удаљену 15 km.

m2

441,62

2.17

Отварање коловоза ради утврђивања узрока пропадања коловозне
конструкције.

m2

10.288,12

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

3 ИСКОПИ – РУЧНИ МАШИНСКИ И ПЛАНИРАЊА
Ред.бр.

Опис позиције

3.1

Ручни ископ земље II категорије или песка ручни утовар у IVECO 100 Е
17,одвоз на градску депонију удаљену 10 km и ручни истовар.

m3

3.859,05

3.2

Caterpilarom 226B, ископ земље II категорије или песка,машински 80%: 20%
ручно утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 km и ручни
истовар.

m3

1.395,80

3.3

Ручни ископ земље III категорије, ручни утовар у IVECO 100 Е 17,одвоз на
градску депонију удаљену 10km и ручни истовар.

m3

4.777,30

3.4

Caterpilarom 226 B, ископ земље III категорије машински 80%: 20% утовар у
камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 km.

m3

1.746,86

3.5

Caterpilarom 226 B, ископ земље III категорије и утовар у камионе, одвоз на
градску депонију удаљену 3 km, са разастирањем земље.

m3

425,50

3.6

Caterpilarom 226 B, ископ земље III категорије машински 70% и ручно 30%,
утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10km са разастирањем
земље.

m3

1.178,20

3.7

Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постељице, површине до
50м2.

m2

471,76

3.8

Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постељице, површине
преко 50м2.

m2

339,74

3.9

Машинско планирање, набијање и ваљање постељице: 90%машински: 10%
ручно.

m2

130,65

3.10

Ручно скидање вишка земље са банкина у слоју од 10cm, ручни утовар земље
у возила и одвоз на депонију удаљену 5 km.

m3

2.895,40

3.11

Машинско скидање вишка земље са банкина у слоју од 10cm,машински 90% и
ручно 10% машински утовар земље у возила и одвоз на депонију удаљену 5km
и разастирање Caterpilarom.

m3

929,90

3.12

Скидање земље са банкина у слоју од 10cm: 90% машински и 10% ручно.

m3

330,88

3.13

Фино планирање банкина машински 90% и 10% ручно са лаким набијањем.

m2

45,67
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3.14

Ваљање земље ваљком до потребне збијености са 5 прелаза.

m2

54,03

3.15

Машинска израда банкина од земље из позајмишта удаљеног 10 km, ископ
земље утовар и транспорт на 10 km и израда насипа.

m3

1.008,86

3.16

Израда земљаног насипа земљом из позајмишта удаљеног 2 km,машински
утовар и ручно планирање са набијањем.

m3

1.968,39

3.17

Машинска израда земљане банкине од затечене земље, машински утовар и
транспорт на 500m и машинско разастирање и фино планирање 70%: 30%
ручно и израда насипа.

m3

1.289,23

3.18

Машински ископ земље из канала профилном кашиком са директним утоваром
у возило IVECO 100Е 17 и одвоз на градску депонију удаљену 5 km,ручно
дотеривање дна и коси на канала са планирањем 2m2/m3.

m3

1.034,51

3.19

Машински ископ земље из канала, профилном кашиком, са одбацивањем у
страну и разастирањем 90% машински 10% ручно.

m3

1.018,40

3.20

Ручно разастирање земље иза ивичњака, ширине 30cm, дебљине 15cm,са
преносом кашиком до 60m.

m3

2.482,75

3.21

Скидање, гурање и планирање земље d=10-20cm на даљину до 50м.

m2

36,50

3.22

Ископ земље III категорије на позајмишту, машинским ровокопачем и утовар у
камионе и одвоз на градилиште.

m3

614,61

3.23

Израда насипа од земље са машинским разастирањем.

m3

404,50

3.24

Набијање подтла.

m2

25,08

3.25

Планирање банкина и равних површина и косина, машински 95%: 5% ручног
рада.

m2

27,41

4 ОДВОДЊАВАЊЕ
Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

4.1

Полагање бетонских каналета 39х40х12 цм, /37кг/ком/, у бетонску подлогу од
бетона МБ-20/0,05м3/м1, са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

2.536,14

4.2

Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање исте на
одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ - 30/0,05м/ком.

ком

13.068,74

4.3

Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање нове сливничке
решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ - 30/0,05м/ком.

ком

19.786,74

4.4

Замена оштећене сливничке решетке, новом, доношење матзеријала са
даљине од 10км, IVECO 100Е 17, и ручни истовар исте док стару утоварити
утоварити и однети на депонију /само решетка без рама/

ком

10.723,00

4.5

Блиндирање постојећег сливника бетоном МБ - 30; 0,3м3/ком, са свим
радовима.

ком

6.103,83

4.6

Блиндирање постојећег сливника песком 0,3м3/ком, са свим радовима.

ком

5.366,39

4.7

Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање истог на
одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ - 30/0,05м/ком.

ком

5.357,17

4.8

Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за тешки
саобраћај, тежине 147 кг/ком типа „Нови Сад“, на одговарајућу коту у бетонску
подлогу од МБ - 30, /0,05м/ком.

ком

21.436,19

4.9

Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за средњи
саобраћај, тежине 90 кг/ком, на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ 30, /0,05м/ком.

ком

19.910,95
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4.10

Замена оштећеног шахта шахта поклопца, новим, доношење материјала са
даљине од 10км IVECO 100Е 17, и ручни истовар исте докмстару утоварити и
однети на депонију /само поклопац без рама тежине 90 кг/

ком

7.512,78

4.11

Израда типског бетонског сливника Ф 44 цм, дебљине дна и зидова 15 цм, са
постављањем сливничке решетке са рамом, израда прикључка на постојећи
шахт, пробијање отвора и обрада око цеви, ручни утовар материјала у возило
IVECO 100Е 17, и одвоз на градилиште удаљено 10км и ручни истовар.

ком

34.426,11

4.12

Рушење постојећег сливника комплетно, израда типског бетонског сливника Ф
44 цм, дебљине дна и зидова 15 цм, са постављањем сливничке решетке са
рамом, израда прикључка на постојећи шахт, пробијање отвора и обрада око
цеви, ручни утовар материјала у возило IVECO 100Е 17, и одвоз на
градилиште удаљено 10км и ручни истовар.

ком

21.685,10

4.13

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 200мм, са ископом земље III
категорије /0,70х0,80х1,00=0,56м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање песком до висине
коловозне конструкције, земљу утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на
депонију 10 км удаљену и ручно истоварити /у коловозу 0,70х1,30х1,00 код
дебљине коловозне конструкције 50см// рушење и крпљење коловоза посебно
се обрачунава/

m1

7.631,56

4.14

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 400мм, са ископом земље III
категорије /0,60х0,80х1,00=0,48м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање песком до висине
коловозне конструкције /0,354м3/, земљу утоварити у возило IVECO 100Е 17 и
однети на депонију 10 км удаљену и ручно истоварити.

m1

8.109,09

4.15

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 300мм, са ископом земље III
категорије /0,70х0,80х1,00=0,56м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање песком до висине
коловозне конструкције, земљу утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на
депонију 10 км удаљену и ручно истоварити /у коловозу 0,70х1,30х1,00 код
дебљине коловозне конструкције 50см// рушење и крпљење коловоза посебно
се обрачунава/

m1

6.715,70

4.16

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 110мм, са ископом земље III
категорије /0,70х0,80х1,00=0,56м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање песком до висине
коловозне конструкције, земљу утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на
депонију 10 км удаљену и ручно истоварити /у коловозу 0,70х1,30х1,00 код
дебљине коловозне конструкције 50см// рушење и крпљење коловоза посебно
се обрачунава/

m1

3.398,40

4.17

Израда прикључка од дренажних цеви Ф160 мм, ширина рова 50см, набавка,
транспорт и уградња.

m1

1.259,06

4.18

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 250мм, са ископом земље III
категорије /0,70х0,80х1,00=0,56м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање песком до висине
коловозне конструкције, земљу утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на
депонију 10 км удаљену и ручно истоварити /у коловозу 0,70х1,30х1,00 код
дебљине коловозне конструкције 50см// рушење и крпљење коловоза посебно
се обрачунава/

m1

5.954,04

4.19

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 200мм, са ископом земље III
категорије /0,70х1,30х1,00=0,91м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање затеченомземљом,
вишак земље утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на депонију 10 км
удаљену и ручно истоварити / у земљаној површини/

m1

4.389,73

4.20

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 300мм, са ископом земље III
категорије /0,70х1,30х1,00=0,91м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање затеченомземљом,
вишак земље утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на депонију 10 км
удаљену и ручно истоварити / у земљаној површини/

m1

6.012,51
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4.21

Израда прикључка од пластичних цеви Ф 400мм, са ископом земље III
категорије /0,70х1,30х1,00=0,91м3/м1/, планирање дна рова, довоз песка и
разастирање у слоју d=15см, полагање цеви, затрпавање затеченомземљом,
вишак земље утоварити у возило IVECO 100Е 17 и однети на депонију 10 км
удаљену и ручно истоварити / у земљаној површини/

m1

7.538,60

4.22

Израда прикључка од бетонских цеви Ф 300 мм, са машинским ископом земље
III категорије са директним утоваром у возила /0,70х1,00х1,00=0,70м3/м1,
планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју d=25см, полагање
цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље однети на депонију 10 км
удаљену.

m1

4.109,55

4.23

Израда прикључка од бетонских цеви Ф 400 мм, са ископом земље III
категорије са директним утоваром у возила /0,70х1,00х1,00=0,70м3/м1,
планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју d=25см, полагање
цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље утварити у возило IVECO
100Е 17 и однети на депонију 10 км удаљену и ручно истоварити.

m1

6.793,71

4.24

Ручно чишћење сливника од муља и наноса са утоваром наноса у камион и
одвоз на депонију удаљену 10 км.

ком

2.590,27

5 ИВИЧЊАЦИ
Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

5.1

Полагање затечених ивичњака 18/24цм /100кг/м1 са претходним чишћењем и
полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ - 20/0,045м3/м1 са фуговањем
спојница цементним малтером.

m1

2.228,14

5.2

Полагање нових бетонских ивичњака 18/24/60цм /100кг/м1 у бетонску подлогу
од бетона МБ - 20/0,045м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

2.547,47

5.3

Полагање нових камених ивичњака 18/24цм /100кг/м1 у бетонску подлогу од
бетона МБ - 20/0,045м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

3.540,44

5.4

полагање нових белих ивичњака 18/24 см/100кг/м1 у бетонску подлогу од
бетона МБ -20/0,045м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером

m1

3.461,88

5.5

Полагање затечених ивичњака 12/18цм /50кг/м1 са претходним чишћењем и
полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ - 20/0,035м3/м1 са фуговањем
спојница цементним малтером.

m1

1.398,61

5.6

Полагање нових бетонских ивичњака 12/18/60цм /50кг/м1 у бетонску подлогу
од бетона МБ - 20/0,035м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

1.568,19

5.7

Полагање нових белих ивичњака 12/18/60цм /50кг/м1 у бетонску подлогу од
бетона МБ - 20/0,035м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

2.303,77

5.8

Полагање нових камених ивичњака 12/18цм /50кг/м1 у бетонску подлогу од
бетона МБ - 20/0,035м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

2.289,12

5.9

Полагање два реда ситне камене коцке у бетонску подлогу МБ -20, /0,045м3/
м1, фуговање спојница цементним малтером, ручни утовар и истовар
материјала са транспортом на 15 км.

m1

1.959,88

5.10

Полагање једног реда ситне камене коцке у бетонску подлогу МБ -20, /0,035м3/
м1, фуговање спојница цементним малтером, ручни утовар и истовар
материјала са транспортом на 15 км.

m1

1.168,32

5.11

Фуговање цементним малтером 1:2 између тротоара и ивичњака.

m1

119,72

5.12

Вертикално полагање ивичњака од затечене клинкер опеке у бетонску подлогу
од бетона МБ-20/0,12м3/ком/

m1

861,54

5.13

Полагање ивичне траке од 1/2 бетонских плоча у песак.

m1

567,14
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5.14

Полагање нових терацо белих ивичњака 12/16/60цм/50кг/м1у бетонску подлогу
од бетона МБ -20/0,035/м3/м1 са фуговањем спојница цементним малтером.

m1

2.050,71

5.15

Полагање нових бетонских белих ивичњака, „МН“ Лозница, 12/24/100цм/69кг/
м1 у бетонску подлогу од бетона МБ-20/0,035м3/м1/са фуговањем спојница
цементним малтером.

m1

1.909,77

6 ТАМПОНИ – ПЕСАК, ШЉУНАК, ТУЦАНИК
Јединична
цена (дин)

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

6.1

ПЕСАК
Ручна израда тампонског слоја од песка d=15-25cm, са ручним разастирањем,
планирањем и машинским набијањем материјала, и превоз IVECO 100 Е 17
возилом на 10 km. Код површина до 50m2

m3

3.620,63

6.2

ПЕСАК
Машинска израда тампонског слоја од песка d=10cm, са разастирањем,
планирањем и машинским набијањем материјала и превоз на 10 km.

m3

2.691,34

6.3

ПЕСАК-ПЕШЧАНИК
Набавка и одвоз песка са депоније и убацивање у пешчаник.

m3

1.229,77

6.4

ШЉУНАК
Ручна израда тампонског слоја од шљунка d=15-35 cm,са ручним
разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10 km. Код површина до 50m2.

m3

7.370,66

6.5

ШЉУНАК
Машинска израда тампонског слоја од шљунка d=15-35 cm, са
разастирањем,планирањем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10 km. Код површина преко 50m2.

m3

2.073,49

6.6.

ШЉУНАК
Ручна израда тампонског слоја од шљунка d=5-10cm, са ручним
разастирањем,планира њем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10 km. Код површина до 50m2.

m3

10.257,88

6.7

ШЉУНАК
Машинска израда тампонског слоја од шљунка, d=5-10 cm са разастирањем,
планирањем и машинским набијањем материјала и превоз возилом IVECO
100 Е 17 на 10 km. Код површина преко 50m2.

m3

2.547,52

6.8

МЕШАВИНА
Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника
30-60mm,d=15-35 cm, са ручним разастирањем,планирањем и машинским
набијањем материјала и превоз возилом IVECO100 Е 17 на 10 km. Код
површина до 50m2.

m3

8.562,10

6.9

МЕШАВИНА
Машинска израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника 30-60mm,
d=15-35 cm, са разастирањем,планирањем и машинским набијањем
материјала и превоз возилом IVECO 100 Е 17 на 10 km.

m3

3.503,13

6.10

ТУЦАНИК
Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 mm,d=15-35 cm, са ручним
разастирањем планирањем и машинским набијањем материијала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10km. Код површина до 50m2.

m3

8.995,44

6.11

ТУЦАНИК
Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 mm, d=15-35 cm,са
разастира њем,планирањем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10 km.

m3

4.369,66

6.12

ТУЦАНИК
Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5mm, d=5-10cm, са ручним
разастирањем планирањем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10km. Код површина до 50m2.

m3

13.872,02
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6.13

ТУЦАНИК
Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5mm, d=5-10 cm,са
разастирањем планирањем и машинским набијањем материјала и превоз
возилом IVECO 100 Е 17 на 10km.

m3

4.553,71

6.14

ТУЦАНИК
Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5мм, d=5-10 cm,са
разастирањем и планирањем и (без набијања), и превоз возилом IVECO 100
Е 17 на 10km.

m3

3.433,52

6.15

ТУЦАНИК
Машинска израда тампонског слоја од туцаника 30/60 мм, d=15 cm,са
разастирањем 80%:20%, планирањем и машинским набијањем материјала и
превоз возилом IVECO 100 Е 17 на 10km.

m3

3.594,42

6.16

WIRTGEN
Машинска израда тампонског слоја од WIRTGEN масе, d=5cm, на коловозу
или банкинама, са машинским разастирањем, планирањем и машинским
набијањем материјала и превоз возилом на 15 км са базе.

m3

1.596,69

6.17

Окамењавање банкина ТУЦАНИКОМ 0-30 мм у слоју d=10cm, са ручним
разастирањем, планирањем и машинским набијањем. Материјал се превози
на даљину 10 км до места уграђивања са возилом IVECO 100 Е 17, машински
се утовара.

m3

693,52

6.18

Набавка, утовар туцаника 0-30мм и превоз возилом IVECO 100 Е 17 на 10km.

m3

2.281,99

6.19

Разасртирање туцаника у слоју d=40cm.

m3

437,27

6.20

Машинско планирање, набијање и ваљање постојећих туцаничких тампона.

m2

147,11

6.21

Машинско ваљање испланираног туцаничког тампона.

m2

49,39

7 АСФАЛТИ
Јединична
цена (дин)

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

7.1

Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00m1/м2,ручни утовар шута и одвоз на 10km чишћењем подлоге
прскањем и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем асфалт бетоном AB 0-8mm, d=3cm у уваљаном стању.

m2

1.856,75

7.2

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10km, чишћење подлоге,
прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем асфалт бетона AB 0-8 mm, d=4 cm у уваљаном стању.

m2

1.678,28

7.3

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10km, чишћење подлоге,
прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем асфалт бетоном AB 0-8m, d=5cm у уваљаном стању.

m2

2.465,54

7.4

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10km, чишћење подлоге,
прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем асфалт бетоном AB 0-8mm, d=6 cm у уваљаном стању.

m2

2.769,93

7.5

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2, са
опсецањем ивица 3,00 m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10 km, чишћење
подлоге, прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5 kg/m2 и крпљење
ударне рупе слојем асфалт бетоном AB 0-8mm, d=7cm у уваљаном стању.

m2

3.074,32

7.6

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00 m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10 km, чишћење подлоге,
прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем битуагрегата BNS 32 sА / Равнаја Краљево d=5 cm у уваљаном
стању.

m2

1.786,98
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7.7

Рушење асфалтног коловоза компрерсором, просечно 0,5m2/m2,са опсецањем
ивица 3,00m1/m2,ручни утовар шута и одвоз на 10 km, чишћење подлоге,
прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,5kg/m2 и крпљење ударне
рупе слојем битуагрегата BNS 32 sА / Равнаја Краљево d=6 cm у уваљаном
стању.

7.8

16. октобар 2012.

m2

2.032,54

Ручна уградња битуменизираног носећег слоја BNS 32 s(А) у уваљаном
стању са транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20 км.

Т

8.602,26

7.9

Ручна уградња битуменизираног носећег слоја BNS 22 SA /за средњи и
тешким саобраћај / у уваљаном стању са транспортом материјала возилом
IVECO 100 Е 17 на 20 км.

Т

13.481,17

7.10

Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8мм у уваљаном стању са транспортом
материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км.

Т

13.761,96

7.11

Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-8мм у уваљаном стању са
транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км са претходним
чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

10.681,76

7.12

Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11мм у уваљаном стању са транспортом
материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км.

Т

9.646,62

7.13

Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11мм у уваљаном стању са
транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км са претходним
чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

10.523,05

7.14

Ручна уградња асфалт бетона АБ11 с или АБ16 с мм у уваљаном стању са
транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км.

Т

13.558,25

7.15

Машинска уградња асфалт бетона АБ11 с или АБ16 с мм у уваљаном стању са
транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км са претходним
чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

8.044,32

7.16

Ручна уградња слоја асфалтне масе припремљене у машини за рециклажу са
700кг по мешунгу уз додатак новог материјала.

Т

32.796,21

7.17

Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 са мм у уваљаном
стању са транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км са
претходнимчишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

9.986,58

7.18

Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 са мм у уваљаном
стању са транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км са
претходнимчишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

10.240,38

7.19

Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БННС 16 са мм у
уваљаном стању са транспортом материјала возилом IVECO 100 Е 17 на 20км
са претходнимчишћењем и мазањем битуменском емулзијом.

Т

10.697,28

7.20

Ручна израда слоја од РУДБИТА 0-12мм, d=5-10см, са ручним разастирањем,
планирањем и машинским набијањем материјала и превоз возилом IVECO 100
Е 17.

m3

26.204,61

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

8 КАМЕНИ КОЛОВОЗИ
Ред.бр.

Опис позиције

8.1

Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију
10% од порушене коцке,израда калдрме са додатком 10% нове коцке на
постојећи слој песка d=10 cm са ваљањем.

m2

1.373,94

8.2

Рушење коловоза одситне камене коцке, са подлогом од песка d=10 cm,
утовар и одвоз на градску депонију 100 % од порушене коцке и 10 cm песка са
ручним истоваром, израда калдрме са додатком 100 % нове коцке и слоја
песка d=10 cm са ваљањем.

m2

3.635,63
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8.3

Рушење коловоза од ситне камене коцке, са подлогом од песка d=10 cm,
утовар и одвоз на градску депонију 50 % од порушене коцке и 10 цм песка са
ручним истоваром, израда калдрме са додатком 50% нове коцке и слоја песка
d=10 cm са ваљањем.

m2

3.911,32

8.4

Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију
10% од порушене коцке,израда калдрме са додатком 10 % старе коцке,
власништво инвеститора, на постојећи слој песка d=10 cm са ваљањем.

m2

1.259,09

8.5

Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију
100 % од порушене коцке и 10 cm песка са ручним истоваром, израда калдрме
са додатком 100 % старе коцке власништво инвеститора, на слој песка d= 10
cm са ваљањем.

m2

2.338,25

8.6

Рушење тротоара од бетонских плоча 30x30x5 cm са ручним утоваром 10%
поломљених плоча и превоз на градску депонију,израда тротоара од
постојећих плоча са додатком 10% нових плоча са додатком 10 cm песка
1ком=10 kg, 12 коm/m2.

m2

1.954,21

8.7

Рушење тротоара од бетонских плоча 30x30x5 cm са ручним утоваром 100 %
поломљених плоча и превоз на градску депонију,израда тротоара од нових
плоча са додатком 10 cm песка 1ком=10 kg, 12 коm/m2.

m2

1.954,21

8.8

Полагање бетонских плоча 30х30х8 см у боји, на слоју песка
d= 5 cm са утоваром палета у камионе и транспорт до места уграђивања.

m2

3.041,39

8.9

Рушење тротоара од бетонских плоча 30x30x5 cm са ручним утоваром 10 %
поломљених плоча и превоз на градску депонију,израда тротоара од
постојећих плоча са додатком 10 % донетих плоча са базе /власништво
инвеститора/ на слој песка 1ком=10кг, 12 ком/м2.

m2

1.749,96

8.10

Рушење тротоара од бетонских плоча 60x40x10 cm и поновно полагање
истих, затечених са додатком слоја песка d= 5см /1ком=60кг, 4ком/м2.

m2

2.625,13

8.11

Рушење паркинга од бетонских траво плоча са остављањем у страну 10%
читавих плоча и превоз осталих поломљених на градску депонију.

m2

1.356,24

8.12

Рушење тротоара од бетонских плоча 50x50x10 cm са ручним утоваром 20%
поломљених плоча и превоз на градску депонију,израда тротоара од
постојећих плоча са додатком 20 % нових плоча са додатком 5cm песка
1ком=60kg, 4 коm/m2.

m2

2.171,90

8.13

Рушење тротоара од бетонских плоча 50x50x10 cm са ручним утоваром 100 %
поломљених плоча и превоз на градску депонију, израда тротоара од 100 %
нових плоча са додатком 10 cm песка. 1 коm=60kg, 4ком/m2

m2

3.947,70

8.14

Рушење тротоара од бетонских плоча 50x50x10 cmса ручним утоваром 10 %
поломљених плоча и превоз на градску депонију,израда тротоара од
постојећих плоча са додатком 10 % донетих плоча из базе / власништво
инвеститора / на слој песка 10 cm 1ком=60 kgг, 4 ком/m2.

m2

1.963,27

8.15

Полагање бехатон плоча димензија 16x20x8 cm на слој песка d=5 cm и
транспорт материјала на 10 km /1ком=5kg, 1m2=36ком површине до 50m2.

m2

1.873,23

8.16

Полагање терацо плоча димензије 40x40x4 cm на слој бетона d=10cm и
заливање спојница цементним малтером 6,6ком/m2, 1 ком=15kg.

m2

5.928,89

8.17

Попуна фуга агрегатом 0-4mm у слоју d=2 cm, метлом и водом извршити
утискивање у спојнице са одвозом материјала на 15 km.

m2

177,08

8.18

Набавка и полагање паркинг плоча BT-3 димензије 40x60x10 cm на слој песка
d=3cm, са насипањем земље и хумузирањем плоча.

m2

2.732,73

8.19

Постављање крупне камене коцке затечене на лицу места на слој песка d=3-5
cm са транспортом материјала на 10 km.

m2

1.682,90

8.20

Постављање крупне камене коцке затечене на лицу места 50% а 50%
донешене са базе, на слој песка d=10 cm са транспортом материјала на 10
km.

m2

2.187,00
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8.21

Израда калдрме од ломљеног камена, затеченог на лицу места,на слој песка
d=3-5cm са транспортом материјала на 10km.

m2

2.519,00

8.22

Рушење тротоара од бетонских плоча30x30x5 cm са ручним утоваром 100%
поломљених плоча и превоз на депонију. 1ком=10 kg, 12 ком/m2.

m2

1.003,24

8.23

Заливање ситне камене коцке битуменом.

m2

856,08

8.24

Заливање ситне камене коцке цементним малтером.

m2

809,12

9 БЕТОНСКИ КОЛОВОЗИ

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

9.1

Ручна уградња готовог бетона MB-20 са транспортом бетона на 20 km.

m2

19.727,18

9.2

Ручна израда армирано бетонске плоче d=10cm, од готовог бетона MB-20 са
транспортом бетона на 20км са једностраном оплатом.

m2

2.188,38

9.3

Ручна уградња готовог бетона MB 20, са транспортом бетона на 20km и
шаловањем за израду ивице 18/24 cm 0,0432 m3/m.

m1

1.052,92

9.4

Ручна уградња готовог бетона MB-20 са транспортом бетона на 20 km и
шаловањем за израду ивице 12/18 cm/0,0216 m3/m.

m1

625,68

9.5

Израда бетонског тротоара од готовог бетона MB 20 d=10 cm, са заливањем
спојница битуменом и посипање бетониране површином цементом и
заглађивање.

m2

2.155,42

9.6

Израда бетонског тротоара од готовог бетона МB 20 d=15cm, са заливањем
спојница битуменом и посипањем бетониране површине цементом и
заглађивање.

m2

2.939,28

9.7

Израда једностране оплате са транспортом материјала на 10 km.

m2

727,43

9.8

Израда двостране оплате са транспортом материјала на 10 км.

m2

750,48

9.9

Набавка и постављање мрежасте арматуре са транспортом материјала на 15
km.

9.10
9.11

t

77.901,93

Справљање цементног малтера 1:2.

m3

13.172,07

Ручна уградња готовог бетона MB 30, са транспортом бетона на 10km.

m3

19.988,18

10 УТОВАР И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

10.1

Ручни утовар земље у возило IVECO 100 Е 17, и одвоз на депонију удаљену
10 km и ручни истовар.

m3

2.419,40

10.2

Ручни утовар шута у возило IVECO 100 Е 17 одвоз на депонију удаљену 10 km
и ручни истовар.

m3

3.620,10

10.3

Машински утовар земље у возило IVECO 100 Е 17, одвоз на депонију удаљену
10 km.

m3

390,99

10.4

Машински утовар шута у возило IVECO 100 Е 17, одвоз на депонију удаљену
10 km.

m3

484,90
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ЦЕНОВНИК САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД
1.3 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Јединична
цена (дин)

Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

13.1

Монтажа саобраћајног знака димензије 60x60,90x90x90,Ø60cm са транспортом
на 10km -само рад.

kom

348,35

13.2

Монтажа саобраћајног знака димензије 60x60,90x90x90,Ø60, 40х40, Ø40cm са
транспортом материјала – само рад.

kom

597,12

13.3

Демонтажа саобраћајног знака димензије 60x60,90x90x90,Ø60cm са
транспортом материјала – само рад.

kom

349,52

13.4

Демонтажа саобраћајног знака димензије 60x60,90x90x90,Ø60, 40х40, Ø40cm
са транспортом материјала – само рад.

kom

599,14

13.5

Постављање дрвених стубића или дрвених летви за затварање улица – само
рад.

kom

155,02

13.6

Демонтажа дрвених стубића или летви са превозом материјала на 10km.

kom

155,41

13.7

Постављање саобраћајних стубова Ø2”, l=променљиве висине, у земљаној
подлози ради привременог затварања.

kom

1.225,66

13.8

Постављање саобраћајних стубова Ø2”, l=променљиве висине, у бетонску
подлогу од бетона МB-20, 0,027m3/kom, са транспортом 10км

kom

2.714,27

13.9

Ручно уграђивање готовог бетона МB-20 са транспортом материјала на 10km.

m3

14.456,67

13.10

Вађење саобраћајних стубова Ø2”, L=променљиве висине са транспортом
материјала на 10km.

kom

1.090,36

13.11

Постављање металне баријере димензије 3.00x0.30m, са ногарама, са
транспортом на 10 km - само рад.

kom

618,04

13.12

Демонтажа металних баријера са ногарама и превозом материјала на 10 km.

kom

620,76

13.13

Постављање металних стубића L=1,50-1,80m у бетонско постоље за
затварање улица - само рад.

kom

310,31

13.14

Демонтажа металних стубића L=1,50-1.80m и бетонског постоља за затварање
улица - само рад.

kom

311,09

13.15

Монтажа вертикалне баријере (двостране) на постоље од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

557,08

13.16

Демонтажа вертикалне баријере (двостране) са постоља од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

559,18

13.17

Исправљање искривљених саобраћајних стубова Ø2”,L=променљиве висине.

kom

487,40

13.18

Ручно прање саобраћајних знакова.

kom

70,19

13.19

Техничко решење саобраћајне сигнализације.

час

749,88

13.20

Монтажа хоризонталне баријере L=2,00m, на 2 постоља од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

727,50

13.21

Демонтажа хоризонталне баријере L=2,00m, са 2 постоља од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

730,15

13.22

Монтажа саобраћајног стуба од 1,50m на постоље од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

363,76

13.23

Демонтажа саобраћајног стуба од 1,50m са постоља од куване гуме, са
транспортом на 10km – само рад.

kom

365,08
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13.24

Маскирање и демаскирање саобраћајних знакова самолепљивом фолијом.

kom

2.066,92

13.25

Постављање стубића за заштиту пешачких токова, са типловањем у три тачке,
на чврстом коловозном застору.

kom

3.535,65

13.26

Постављање бетонских кугли за заштиту зелених површина, у подлогу од
бетона МВ 20.0,064м3/комаду.

kom

1.467,44

13.27

Постављање стубића за заштиту пешачких токова, са бетонирањем, на
чврстом коловозном застору.

kom

13.28

Ангажовање теренског особља

човек/час

826,45

13.29

Обезбеђивање расположивости паркинг места (уколико се расположивост
обезбеђује у периоду мањем од три часа)

паркинг
место/час

1.435,25

13.30

Обезбеђивање расположивости паркинг места (уколико се расположивост
обезбеђује у периоду од три и више часова)

паркинг
место/час

978,65

13.31

Мишљење о привременом заузимању паркинг места

час

6015,65

10.127,47

14 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)

14.1

Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа “зебра”, стоп линија,
недефинисаног простора белом путном бојом.

m2

468,82

14.2

Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа “зебра”, стоп линија,
недефинисаног простора жутом путном бојом.

m2

474,65

14.3

Обележавање и фарбање стрела белом путном бојом /1.26m2/ком/.

m2

773,59

14.4

Обележавање и фарбање стрела жутом путном бојом /1.26m2/ком/.

m2

779,42

14.5

Обележавање и фарбање линија водиља, бициклистичких стаза, свих врста
натписа и фигура белом путном бојом.

m2

1.078,38

14.6

Обележавање и фарбање линија водиља, бициклистичких стаза, свих врста
натписа и фигура жутом путном бојом.

m2

1.084,21

14.7

Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10cm и
шрафираног недефинисаног простора, белом путном бојом.

m2

613,07

14.8

Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 12cm и
шрафираног недефинисаног простора, белом путном бојом.

m2

735,68

14.9

Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 cm и
шрафираног недефинисаног простора, жутом путном бојом.

m2

618,90

14.10

Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 12 cm и
шрафираног недефинисаног простора, жутом путном бојом.

m2

742,68

14.11

Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 15 cm,
белом путном бојом. /150m2x0.80kg/m2/.

km

27.040,50

14.12

Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 15 cm,
жутом путном бојом.

km

27.914,37

14.13

Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза ширине
15cm, 70%: 30%, белом путном бојом /150m2x0.80kg/m2x0.70/.

km

21.231,43

14.14

Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза
ширине 15cm, 70%: 30%, жутом путном бојом.

km

21.843,00

14.15

Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 12cm,
белом путном бојом. /120m2x0.80kg/m2/.

km

23.167,95
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14.16

Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 12cm,
жутом путном бојом.

km

23.867,04

14.17

Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза
ширине 12cm, 70%: 30%, белом путном бојом. /120m2x0.80kg/m2x0.70/.

km

18.520,66

14.18

Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза
ширине 12cm, 70%: 30%, жутом путном бојом.

m2

19.010,02

14.19

Брисање хоризонталних ознака на коловозу /префарбавање сивом путном
бојом/.

m2

222,15

14.20

Обележавање ознака хоризонталне сигнализације помоћу апликативних
фолија, белом бојом

m2

12.649,91

14.21

Обележавање ознака хоризонталне сигнализације помоћу апликативних
фолија, жутом бојом

m2

12.649,91

14.22

Скидање ознака са коловоза машином за брисање линија СМ 300 (по часу
ангажовања – обрачунава се ако се у једном часу скине мање од 2,0м2 ознака)

час

1.916,65

14.23

Скидање ознака са коловоза машином за брисање линија СМ 300 (по
квадратном метру скинутих ознака)

m2

958,33

ЦЕНОВНИК АНГАЖОВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” НОВИ САД
1 ГРАЂЕВИНСКА И ОСТАЛА МЕХАНИЗАЦИЈА
Ред.бр.

Опис позиције

Јед.мере

Јединична
цена (дин)*

1.1

Мултифункционална грађевинска машина Caterpilar

3.819,64

1.2

Бацач снега (6.25кW)

866,76

1.3

Бацач снега (9.60кW)

997,65

1.4

Гртач снега

781,79

1.5

Трактор

2.064,34

2 ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

Ред.бр.

Опис позиције

2.1

Путничко возило (по сату ангажовања)

2.2

Путничко возило (по километру пређеног пута за време
ангажовања)

2.3

Теретно возило типа “кипер”, носивости до 4 тоне (по сату
ангажовања)

2.4

Теретно возило типа “кипер”, носивости до 4 тоне (по
километру пређеног пута за време ангажовања)

Јед.мере

Цена по сату ангажовања се
обрачунава у случајевима кад
возило за један сат пређе мање
од 20 км

Јединична
цена (дин)*

2.211,99

110,60
Цена по сату ангажовања се
обрачунава у случајевима кад
возило за један сат пређе мање
од 20 км

5.924,74

296,24
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2.5

Доставно возило (по сату ангажовања)

2.6

Доставно возило (по километру пређеног пута за време
ангажовања)

2.7

Возило типа “pick-up” (по сату ангажовања)

2.8

Возило типа “pick-up” (по километру пређеног пута за
време ангажовања)

16. октобар 2012.

Цена по сату ангажовања се
обрачунава у случајевима кад
возило за један сат пређе мање
од 20 км

3.047,12

152,36
Цена по сату ангажовања се
обрачунава у случајевима кад
возило за један сат пређе мање
од 20 км

3.595,72

* у цену је укључено ангажовање возача (руковаоца)
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 2012-0-2072/4
12. октобар 2012. године
Председник Управног одбора
Бранко Јеремић

179,79
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

878
879

Градоначелник
872

873

874

875

876

877

Решење о постављењу помоћника начелника за комунално-техничке и инвестиционе послове у Градској управи за
комуналне послове (Гојко Малиновић)
Решење о постављењу помоћника начелника за послове јавних набавки и
контролу наплате локалних комуналних такси у Градској управи за комуналне послове (Татјана Милошевић)
Решење о постављењу заменика шефа
Службе за буџетску инспекцију
(Станко Љубичић)

Страна

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1436

Решење о изменама решења о образовању и именовању председнице, заменика председнице, чланова и чланица
Комисије за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града
Новог Сада

1436

1435

Градска управа за саобраћај и путеве
880
1435

1435

Решење о постављењу помоћника начелника за координацију рада Сектора
комуналне полиције и области из надлежности Градске управе у Градској
управи за инспекцијске послове
(Жељко Радуловић)

1435

Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за послове месних заједница у Градској управи за опште
послове (Итана Срзентић)

1436

Решење о постављењу помоћника начелника за послове месних заједница
у Градској управи за опште послове
(Ружица Колопић)

Предмет

881
882

883

1437

Решење о измени режима саобраћаја
у насељеном месту Кисач

1437

Решење о измени Решења о заштити
пешачких површина у улици Хаџи Рувимовој у Новом Саду

1438

Решење о одређивању општих паркиралишта у насељеном месту Кисач

1438

Јавно комунално предузеће ”Паркинг сервис”
Нови Сад
884

1436

Решење о привременој измени режима
саобраћаја на територији Града Новог
Сада за потребе рада Зимске службе
за 2012/2013. годину

Одлука о утврђивању цена одржавања
и уређивања јавних паркиралишта и
јавних гаража на територији Града
Новог Сада

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

1438

