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ГРАД НОВИ САД

primerak 180,00 dinara

У делу Програма: “ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” износ:
“146.590.830” замењује се износом: “156.304.230,55”.

Скупштина

У делу: “ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ” износ:
“110.239.830” замењује се износом: “119.953.230,55”.
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике СРбије”, број
129/2007), и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ
ФУНКЦИЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму одржавања јавних градских
функција за 2008. годину (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 48/2007, 3/2008, 39/2008 и 44/2008), у члану 3.
износ: “1.337.416.668,00”, замењује се износом
“1.377.130.068,55”.
Члан 2.
У Програму одржавања јавних градских функција за
2008. годину, који је саставни део ове одлуке у поглављу: “I Радови у 2008. години”, износ: “1.332.225,680”
замењује се износом: “1.371.939.080,55”.
У алинеји 4. “Постојећа гробља” износ: “84.050.000”
замењује се износом: “114.050.000”.
У алинеји 9. “Јавно осветљење” износ: 146.590.830”
замењује се износом: “156.304.230,55”.
У делу: “УКУПНО (I+II)” износ: “1.337.416.668” замењује се износом: “1.377.130.068,55”.
У делу Програма: “ПОСТОЈЕЋА ГРОБЉА” износ:
“84.050.000” замењује се износом: “114.050.000”.
У делу: “ГРАДСКО ГРОБЉЕ” износ: “49.731.000” замењује се износом: “59.731.000”.
На позицији: “1311 Уређење и одржавање зеленила”,
износ: “47.075.000” замењује се износом: “57.075.000”.
У делу: “ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И МОБИЛИЈАРА”
износ: “2.000.000” замењује се износом: “22.000.000”.
На позицији: “1312 Одржавање објеката и мобилијара на Градском гробље и спољним гробљима (Футогу,
Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Јеврејском, Реформаторско-Евангелистичком, Русинском и
Успенском)”, износ: “2.000.000” замењује се износом:
“22.000.000”.

На позицији: “1240 Трошкови електричне енергије у
Новом Саду, Петроварадину и на Петроварадинској
тврђави” , износ: “84.030.830” замењује се износом:
“88.823.381,40”.
На позицији “1308 Трошкови електричне енергије јавног осветљења у приградским насељима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу,
Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу,
Лединцима и Старим Лединцима)”, износ: “26.209.000”
замењује се износом: “31.129.849,15”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2735/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму изградње објеката водовода и
канализације за 2008. годину (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 48/2007 и 40/2008), у Програму изградње објеката водовода и канализације за 2008. годину који је саставни део ове одлуке, у Групи радова у
делу: “I ВОДОВОД”, тач. 2. ИЗВОРИШТА и 3. ПОГОН ЗА
ПРЕРАДУ ВОДЕ, мењају се и гласе:
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“2.

ИЗВОРИШТА

2.1.

ИЗВОРИШТЕ “РАТНО ОСТРВО”

2.1.1.

Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (9 бунара)

2.1.2.

Регенерација БХД бунара (1 бунар)

2.1.3.

Санација хидромашинске опреме на БХД бунарима са санацијом утопних пумпи

2.2.

ИЗВОРИШТЕ “ШТРАНД”

2.2.1.

Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)

2.2.2.

Санација хидромашинске опреме и потисног вода на бунару БХД-4 и БХД-5

2.2.3.

Санација пијезометара између бунара БХД-5 и БХД-6

2.2.4.

Физичка разрада бушених бунара 1,2,3,4,5

2.2.5.

Санација бунара БХД (1 бунар)

2.2.7.

Испитивање за потребе утискивања нових дренова на БХД-4

2.2.8.

Санација бунара БХД-3 и БХД-6

2.2.10.

Замена манометара, затварача, пумпи и неповратних клапни на БХД бунарима (6 бунара)

2.2.11.

Испитивање и санација бунара БХД- 1,2,4,5

2.2.13.

Санација цевних веза на изворишту “Штранд”

2.3.

ИЗВОРИШТЕ “ПЕТРОВАРАДИНСКА АДА”

2.3.1.

Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)

2.3.3.

Регенерација БХД бунара

2.3.4.

Физичка разрада бушених бунара (8 бунара)

2.3.7.

Замена манометара, затварача, пумпи и неповратних клапни на БХД бунарима (6 бунара)

2.3.9.

Ликвидација септичке јаме код ККЦ и изградња одводног цевовода до излива у Дунав

3.

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

3.1.

ЛОКАЛИТЕТ “ШТРАНД”

3.1.1.

Санација затварача на цевоводу сирове воде у кругу ППДВ

3.1.3.

Санација ултразвучног мерача протока Ø 600 mm на доводнику сирове воде на улазу у
аератор (2 комада) и на цевоводу чисте воде код “индекса” (1 комад)

3.1.6.

Изградња пумпне станице за прање филтера - аутоматизација прања филтерских поља

3.1.6.1. Наставак реализације уговорених обавеза
3.1.7.

Набавка опреме за контролу квалитета воде

3.1.8.

Набавка, транспорт и уградња електромоторног затварача Ø 500 mm (код моста “Дуга”)
са повезивањем на ККЦ (управљање)

3.1.9.

Санација регулационог лептир затварача Ø 700 mm и редуктора, пренос података на ККЦ
(на цевоводу чисте воде код старог аератора)

3.1.10.

Пројектовање и реконструкција управљања ПС “Штранд”

3.1.11.

Пројектовање и реконструкција енергетике и управљања ПС “Лиман”

3.1.12.

Реконструкција трансформаторске станице “ТС-водовод 2” (довод)

3.1.16.

Санација дотрајале опреме и инсталација у хлор станици “Штранд”

3.3.

ПУМПНА СТАНИЦА “ЛИМАН”, АЕРАТОР, СФС, НФС НА ЛОКАЛИТЕТУ “ШТРАНД”

3.3.1.

Санација аератора на постројењу за прераду и дистрибуцију воде “Штранд”

3.3.3.

Хидраулично раздвајање филтерских поља у постројењу за пречишћавање воде “Штранд”

3.3.4.

Реконструкција управљања филтерским пољима (фесто опрема)

8.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

8.21.

Реконструкција водовода и кућних прикључака у Улици Антуна Урбана”

22.200.000

36.240.000
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2601/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

Broj 50 – Strana 1219.

У тачки 2. у табели “Буџета Града Новог Сада за 2008.
годину - текуће субвенције” износ: “300.000.000,00” замењује се износом: “460.000.000,00”.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2705/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЗА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО
ОДВИЈАЊЕ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ ЈКП
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД ЗА
2008. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано
одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топле потрошне воде Јавног
комуналног предузећа “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” Нови
Сад за 2008. годину - Текуће субвенције (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 40/2008), у тачки 1. у табели “Енергената за производњу топлотне енергије (гас,
мазут, топлотна енергија од ТЕ-ТО) износ: “300.000.000,00”
замењује се износом: “460.000.000,00”.

Опис
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ
ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВИ САД”, НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано
одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за 2008. годину - текуће субвенције (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 48/2007, 32/2008, 40/2008 и 46/2008) тачка 2.
мења се и гласи:
“Планирана средства из тачке 1. овог програма обезбеђују се из следећих извора:

Текуће субвенције из
буџета Града за
2008. годину

Трошкови резервних делова

Сопствена средства
ЈГСП “Нови Сад”,
Нови Сад

УКУПНО:

152.526.800,00

152.526.800,00

Трошкови гума и ситног инвентара

40.094.040,00

40.094.040,00

Трошкови уља и мазива

12.994.160,00

12.994.160,00

15.995.144,81

649.735.279,78

Трошкови горива
- набавка горива у 2008. години

633.740.134,97

- набављено гориво у 2006. и 2007. години

125.466.965,58

УКУПНО:

759.207.100,55

125.466.965,58
221.610.144,81

980.817.245,36
".
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2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4103/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

619
На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању
Градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” као јавног
предузећа - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “НОВИ САД”, НОВИ САД
ЗА 2008. ГОДИНУ
I Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног градског саобраћајног предузећа
“Нови Сад”, Нови Сад за 2008. годину, коју је донео Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа
“Нови Сад”, Нови Сад на 11. ванредној седници одржаној 24. децембра 2008. године.
II Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4102/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

620
На основу члана 18. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ
ЗА 2008. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду за 2008. годину, коју је Управни одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду донео на 11. седници одржаној 8. децембра
2008. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2672/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

621
На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању
радне организације “Новосадска топлана” у Новом Саду, као јавног предузећа - пречишћен текст (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 29/2005) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД
ЗА 2008. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад донео на 211/14. седници одржаној 19.
децембра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2689/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

26. decembar 2008.
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622
На основу члана 12. тачка 6. Одлуке о организовању
радне организације “Урбанизам” Завод за урбанизам у
Новом Саду као јавног предузећа - пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници
26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“УРБАНИЗАМ” ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам”
Завод за урбанизам Нови Сад за 2008. годину коју је
Управни одбор Јавног предузећа донео на својој III седници одржаној 10. новембра 2008. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-61/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

623
На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЛИСЈЕ” НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови
Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад донео на 12. седници одржаној 24. децембра 2008. године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2740/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

624
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 8/95) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ФОНДА
ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана и програма пословања Фонда
за противпожарну заштиту Града Новог Сада за 2008.
годину, коју је донео Управни одбор Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада на V седници од 6. новембра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2008-287-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

625
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД
ЗА 2008. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
рада и развоја Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за
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2008. годину, коју је Управни одбор Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад донео на VI седници одржаној 2. децембра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-76/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

26. decembar 2008.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео
на V седници одржаној 18. новембра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-74/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

626
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД
ЗА 2008. ГОДИНУ

628
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Завода за здравствену
заштиту радника Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника
Нови Сад донео на 2. седници одржаној 4. децембра
2008. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода
за хитну медицинску помоћ Нови Сад донео на 4. седници одржаној 15. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-79/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-77/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД

627
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ

Председник
Александар Јовановић, с.р.

629
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
АПОТЕКЕ НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ

26. decembar 2008.
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1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2008. годину,
коју је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 3.
седници одржаној 28. новембра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-75/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

630
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
31. седници од 24. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД
ЗА 2008. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за
2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
27/2008 и 46/2008) и Решењу о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома
здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2008. годину број
51-71/2008-II од 19. децембра 2008. године, у тачки 3.
подтачка 5) алинеја два, број: “24” замењује се бројем:
“30”.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-81/2008-II
24. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Broj 50 – Strana 1223.

631
На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада,
поводом разматрања Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор, на 31. седници од 24. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на вредност бода утврђен ставом 1. Одлуке Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, донете на 7. седници одржаној 14. новембра 2008. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2008-31-ГВ/1
24. децембар 2008. године
Градоначелник
НОВИ САД
Игор Павличић,с.р.

632
На основу члана 19. Статута Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, сагласно члану 26. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног
простора којим управља Јавно предузеће “Пословни
простор” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 9/2004 и 25/2007), Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду је на 7. седници од 14. новембра 2008. године, донео

ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ ВРЕДНОСТ БОДА закупнине за пословни простор у висини од 2,18 динара.
Закупцима који у валутном року, који одреди Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом
Саду, плате закупнину за пословни простор утврђује се
20% (двадесет процената) нижа вредност бода на месечном нивоу важи за месец на који се односи уплата.
Одредбе из ове одлуке примењиваће се и на закупце у Пословном центру “Аполо”.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се након добијања сагласности Градоначелника Града Новог Сада.
Јавно предузеће
“Пословни простор” у Новом Саду
Управни одбор
Број: 04-671/08-1
14. новембар 2008. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Предраг Загорчић,с.р.
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633
На основу члана 6. став 3. Одлуке о Општем информационом систему Града Новог Сада (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 11/94), Градско веће Града Новог Сада на 31. седници од 24. децембра 2008. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА НА
ОДРЖАВАЊУ И РАЗВОЈУ ОПШТЕГ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ
I. У Програму рада на одржавању и развоју Општег
информационог система Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 13/2008),
у тачки 3. износ: “5.108.400,00” замењује се износом:
“15.108.400,00”, а речи: “и то из прихода буџета Града
Новог Сада за 2008. годину” се бришу.
II. У тачки 4. у делу: “- Вођење и одржавање основних регистара” износ: “1.700.000,00” замењује се износом: “3.700.000,00”.
У делу: “Одржавање система (превентивно и интервентно по позиву)” износ: “825.000,00” замењује
се износом: “1.325.000,00”.
У делу: “- Администрацију локалних мрежа” износ:
“555.000,00” замењује се износом: “1.055.000,00”.
У делу: “- Послове везане за системски софтвер”
износ: “400.000,00” замењује се износом: “500.000,00”.
У делу: “-Годишње активности у пословима на
развоју ОИС-а” износ: “1.628.400,00” замењује се износом: “8.528.400,00”.
III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-02/2008-293-II
24. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник

26. decembar 2008.

II. Родитељски додатак за прво дете из тачке I. овог
решења износи 15.000,00 динара.
III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења износи 50.000,00 динара.
IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 100.000,00 динара.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-283/2008-II
24. децембар 2008. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић,с.р.
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006) и
86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:
160.000.000,00 динара
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На основу члана 8. Одлуке о правима на помоћ породици са децом (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 49/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕГ
ПОКЛОНА
I. Овим решењем утврђују се номинални износи родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане
помоћи и новогодишњег поклона, за 2009. годину.

(стошездесетмилионадинара)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - ЈКП “Новосадска топлана” Нови
Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 436 - Остала енергија и то на позицију буџета 077, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи
из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 643.700.000,00
динара, а у тачки 1. износ: “308.660.000,00” замењује
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се износом: “468.660.000,00” и у алинеји два износ:
“300.000.000,00” замењује се износом: “460.000.000,00”.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-20/2008-II
19. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-21/2008-II
19. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и
86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:
9.713.400,55 динара
(деветмилионаседамстотринаестхиљадачетиристотинединара55/100)

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и
86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобравају се средства Служби за
заједничке послове у укупном износу од:
14.000.000,00 динара
(четрнаестмилионадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за трошкове електричне енергије за јавну расвету.

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава
за набавку софтвера за припрему материјала и одржавање електронских седница Градског већа Града Новог
Сада.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 640 - Улична расвета
и то на позицију буџета 086, економска класификација
421 - Стални трошкови, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи
119.953.230,55 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 18, глава 18.01 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, функција 130 - Опште услуге, и
то на позицију буџета 398, економска класификација
515 - Нематеријална имовина, извор финансирања 01 Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације из буџета за 2008. годину износи
21.900.000,00 динара.
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3. За реализацију овог решења задужују се:
- Служба за заједничке послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Служби за заједничке послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-18/2008-II
19. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

26. decembar 2008.

у тачки 1. износ: “1.032.847.394,09” замењује се износом:
“1.190.847.394,09” и у алинеји један износ: “601.207.100,55”
замењује се износом: “759.207.100,55”.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за саобраћај и путеве и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за саобраћај и путеве и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-22/2008-II
24. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и
86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за саобраћај и путеве у укупном износу од:
158.000.000,00 динара
(стопедесетосаммилионадинара)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - ЈГСП “Нови Сад” , Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 05, глава 05.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, функција 451 - Друмски саобраћај на позицију буџета 125, економска класификација
451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи из
буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 1.240.847.394,09
динара. У економској класификацији 451 - Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и
86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобраају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:
30.000.000,00 динара
(тридесетмилионадинара)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - ЈКП “Лисје” Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 620 - Развој заједнице и то на позицију буџета 083, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи
из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 284.850.000,00
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динара, а у тачки 1. инос: “84.050.000,00” замењује се
износом: “114.050.000,00” .
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-23/2008-II
25. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Р.Б.
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Јавно комунално предузеће за путеве
“Пут” Нови Сад

640
На основу члана 38. став 1. тачка 11. Статута Јавног
комуналног предузећа “ПУТ” Нови Сад, Управни одбор
ЈКП “ПУТ” Нови Сад на својој 11. седници одржаној
24.12.2008. године, по добијеној претходној сагласности
Градског већа Града Новог Сада, број: 34-2595/2008-II
од дана 22.12.2008. године, донео је:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА СТАНДАРДНИХ
ПОЗИЦИЈА РАДОВА НА РЕДОВНОМ
ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА
ЗА 2008. ГОДИНУ
Утврђују се цене стандардних позиција радова на
редовном одржавању саобраћајница за 2008. годину, у
следећим износима:

OПИС ПOЗИЦИJE

KOЛИЧИНA

JM

ЦEНE

7,284.48

01

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1

Гeoмeхaничкo испитивaњe сa кoнтрa тeрeтoм.

1.00

OПИ

1.2

Гeoдeтски рaдoви-oбeлeжaвaњe трaсe, /300 м’x6м’=1800 м2/.

1.00

M2

11.96

Гeoдeтски рaдoви-oбeлeжaвaњe трaсe, /200 м’/.

1.00

M1

99.68

Гeoдeтски рaдoви-снимaњe и уцртaвaњe извeдeнoг стaњa
/200 м/дaн/.

1.00

M1

99.68

Ручнo кoшeњe трaвe сa путнoг зeмљиштa сa oдбaцивaњeм вaн
бaнкинe.

1.00

M2

2.56

Maшинскo кoшeњe трaвe УНИMOГOM СA KOСAЧИЦOM ЗA
TРAВУ, сa oдбaцивaњeн вaн бaнкинe или уситњaвaњeм.

1.00

M2

2.55

Ручнo кoшeњe кoрoвa сa путнoг зeмљиштa сa oдбaцивaњeм
вaн бaнкинa.

1.00

M2

3.41

Maшинскo кoшeњe кoрoвa, УНИMOГOM СA KOСAЧИЦOM ЗA
TРAВУ, и oдбaцивaњeм кoрoвa вaн бaнкинe или уситњaвaњe.

1.00

M2

20.38

Ручнo крчeњe шибљa сa утoвaрoм шибљa у вoзилa и oдвoз нa
дeпoниjу удaљeну 5 км.

1.00

M2

93.01

1.9

Maшинскo крeсaњe шибљa сa утoвaрoм и oдвoзoм нa 10 км.

1.00

M2

40.70

1.10

Ручнo крeсaњe дрвoрeдa или шибљa прeчникa дo 10 цм сa
oдбaцивaњeм вaн бaнкинa.

1.00

KOM

48.57

Рaшчишћaвaњe тeрeнa oд шибљa и рaстињa, грejдeрoм MГ-145,
ручни утoвaр у вoзилa и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 5 км.

1.00

M2

28.87

Ручнo вaђeњe пaњeвa Ø60цм сa мaшинским утoвaрaoм и
трaнспoртoм нa дeпoниjу.

1.00

KOM

8,328.46

Ручнo чишћeњe прoпустa и цeви, сa утoвaрoм нaнoсa у кaшику
бaгeрa, утoвaр у кaмиoн и oдвoз нa грaдску дeпoниjу 10км.

1.00

M3

3,076.31

1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.11
1.12
1.13
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1.14

Гeoмeхaничкo испитивaњe сa пaдajућим тeгoм.

1.00

OПИ

1,240.53

1.15

Излaзaк нa тeрeн лaбoрaтoриje рaди гeoмeхaничкoг испитивaњa.

1.00

ДИН

2,044.21

1.00

OПИ

3,304.27

1.14+1.15 Излaзaк нa тeрeн eкипe из лaбoрaтoриje рaди гeoмeхaничкoг
испитивaњa сa пaдajућим тeгoм.
02

РАЗНА РУШЕЊА

2.1

Oпсeцaњe ивицa aсфaлтмoг кoлoвoзa, кoмпрeсoрoм, ручни
утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у TAM-2000, oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км и ручни истoвaр.

1.00

M1

164.92

Oпсeцaњe-зaсeцaњe кoлoвoзa мaшинoм зa сeчeњe aсфaлтa
д=15цм.

1.00

M1

64.05

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, ручни утoвaр
пoрушeнoг мaтeриjaлa у TAM-2000, и oдвoз нa грaдску дeпoниjу
удaљeну 10 км и ручни истoвaр.

1.00

M3

5,824.37

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, ручни утoвaр
пoрушeнoг мaтeриjaлa у кaмиoн ФAП-11т, и oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

4,272.48

Рушeњe aсфaлтнoг и бeтoнскoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, ручни
утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у TAM-2000 и oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км и ручни истoвaр.

1.00

M3

17,724.55

Рушeњe aсфaлтнoг и бeтoнскoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, ручни
утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у ФAП-11т и oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

16,172.65

Рушeнeje кoлoвoзa oд aсфaлтa и бeтoнa рoвoкoпaчeм сa
дoдaткoм хидрaуличним чeкићeм сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу
/6м3/чaс/.

1.00

M3

1,012.42

Скидaњe слoja aсфaлтa ГЛOДAЛИЦOM “VIRTGEN-1000 Л-Ц,
/6.50чaс/1000 м2/, oд д=5 цм сa дирeктним утoвaрoм шутa и
oдвoз нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км.

1.00

M2

139.36

Скидaњe слoja aсфaлтa ГЛOДAЛИЦOM “VIRTGEN W-1000 Л-Ц,
/6.50чaс/500 м2/, oд д=5 цм сa дирeктним утoвaрoм шутa и
oдвoз нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км.

1.00

M2

239.12

Скидaњe слoja aсфaлтa PALAZZANI-JEM УЗ ДOДATAK
ГЛOДAЛИЦE ЗA СKИДAЊE AСФAЛTA, /1чaс/40 м2/, oд д=5 цм сa
ручним утoвaрoм шутa и oдвoз нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км.

1.00

M2

309.41

Скидaњe слoja aсфaлтa PALAZZANI-JEM УЗ ДOДATAK
ГЛOДAЛИЦE ЗA СKИДAЊE AСФAЛTA, /1чaс/40 м2/, oд д=6 цм сa
ручним утoвaрoм шутa и oдвoз нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км.

1.00

M2

371.30

Рaскoпaвaњe туцaничкe пoдлoгe прoмeнљивe бeљинe ручним
путeм, ручни утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у вoзилo TAM-2000,
и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 10 км и ручни истoвaр.

1.00

M3

6,123.08

Рaскoпaвaњe туцaничкe пoдлoгe прoмeнљивe бeљинe ручним
путeм, ручни утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у вoзилo ФAП-11т и
oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

4,948.13

РOВOKOПAЧEM 80:20-Вaђeњe вишe нaсутoг мaтeриjaлa из
рoвa мaшински 80%:20% ручнo, утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у
вoзилa и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

1,305.50

Рушeњe ивичњaкa 18/24цм зajeднo сa бeтoнскoм пoдлoгoм,
трaнспoртoм пoрушeнoг мaтeриjaлa нa грaдску дeпoниjу сa
ручним утoвaрoм и истoвaрoм/100кг/м’/.

1.00

M1

596.52

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8.1

2.9

2.9.1

2.10

2.11

2.12

2.13

26. decembar 2008.
2.14

2.15

2.16

2.17
2.18
2.18.1

2.19
2.20
2.21
2.22

2.23
2.24
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Рушeњe ивичњaкa 18/24цм зajeднo сa бeтoнскoм пoдлoгoм,
ивичњaкe oстaвити сa стрaнe, a бeтoнски шут трaнспoртoвaти
нa грaдску дeпoниjу сa ручним утoвaрoм и истoвaрoм.

1.00

M1

440.95

Рушeњe ивичњaкa 12/18цм зajeднo сa бeтoнскoм пoдлoгoм,
трaнспoртoм пoрушeнoг мaтeриjaлa нa грaдску дeпoниjу сa
ручним утoвaрoм и истoвaрoм/50кг/м’/.

1.00

M1

311.00

Рушeњe ивичњaкa 12/18цм зajeднo сa бeтoнскoм пoдлoгoм,
ивичњaкe oстaвити сa стрaнe a бeтoнски шут трaнспoртoвaти
нa грaдску дeпoниjу сa ручним утoвaрoн и истoвaрoм.

1.00

M1

233.22

Ручнo рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe 10/10 цм, сa
чишћeњeм истe и oдлaгaњeм у стрaну рaди пoнoвнe угрaдњe.

1.00

M2

655.12

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe пoлoжeнe у пeсaк сa
oдбaцивaњeм у стрaну нa 2-3 м.

1.00

M2

256.53

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe пoлoжeнe у пeсaк сa
oдбaцивaњeм у стрaну нa 2-3 м, сa утoвaрoм и oдвoзтoм нa
дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M2

354.93

Чишћeњe пoрушeнe ситнe кaмeнe кoцкe oд зeмљe и пeскa рaди
пoнoвнe угрaдњe.

1.00

M2

398.58

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe зaливeнe битумeнскoм
eмулзиjoм, чишћeњe истe и прeвoз кoлицимa нa 20 м.

1.00

M2

565.71

Рушeњe кoлoвoзa oд крупнe кaмeнe кoцкe сa oдбaцивaњeм
мaтeриjaлa нa 20 м.

1.00

M2

416.13

Maшинскo рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe пoлoжeнe у
пeсaк /рoвoкoпaчeм пaллaзaни/ сa утoвaрoм у вoзилo и oдвoз
нa дeпoниjу удaљeну 15 км.

1.00

M2

257.14

Штeмaњe бeтoнских кoцки ручнo сa утoвaрoм и трaнспoртoм нa
дeпoниjу.

1.00

M3

9,982.84

Брaздaњe туцaничкoг кoлoвoзa риjaчeм.

1.00

M2

33.97

03

ИСКОПИ: РУЧНИ И МАШИНСКИ И ПЛАНИРАЊА

3.1

Ручни искoп зeмљe 2 кaтeгoриje или пeскa, ручни утoвaр у
TAM-2000, oдвoз нa грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км и ручни
истoвaр.

1.00

M3

3,573.48

Ручни искoп зeмљe 2 кaтeгoриje или пeскa, ручни утoвaр у
ФAП-11т, oдвoз нa грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

2,573.29

РOВOKOПAЧEM 80:20 -Искoп зeмљe 2 кaтeгoриje или пeскa,
мaшински рoвoкoпaчeм 80%:20% утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

800.62

Ручни искoп зeмљe 3кaтeгoриje, ручни утoвaр у TAM-2000,
oдвoз нa грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км и ручни истoвaр.

1.00

M3

4,443.37

Ручни искoп зeмљe 3 кaтeгoриje, ручни утoвaр у ФAП-11т, oдвoз
нa грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

3,420.18

РOВOKOПAЧEM 80:20 -Искoп зeмљe III кaтeгoриje, мaшински
рoвoкoпaчeм 80%:20% утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

988.83

БУЛДOЗEРOM TГ-80, 80:20 -Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje,
мaшински булдoзeрoм, 80%:20% утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

997.77

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.6.1
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РOВOKOПAЧEM - Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje, мaшински
рoвoкoпaчeм и утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa грaдску дeпoниjу
удaљeну 3 км сa рaзaстирaњeм зeмљe.

1.00

M3

374.26

РOВOKOПAЧEM -Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje, мaшински
рoвoкoпaчeм70% мaшински и рeучнo 30%, утoвaр у кaмиoнe и
oдвoз нa грaдску дeпoниjу удaљeну 10 км сa рaзaстирaњeм
зeмљe.

1.00

M3

1,085.70

РOВOKOПAЧEM 100% - Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje, мaшински
рoвoкoпaчeм 100% утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa дeпoниjу
удaљeну 1 км.

1.00

M3

267.72

РOВOKOПAЧEM 80:20 -Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje, мaшински
рoвoкoпaчeм 80%:20% утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa 1 км. у
oтeжaним услoвимa, блaтo. (кoeф. увeћ. мaш. нoрмe 1.48%).

1.00

M3

1,059.04

3.7

Ручнo плaнирaњe и мaшинскo нaбиjaњe и вaљaњe пoстeљицe.

1.00

M2

260.83

3.7.1

Ручнo плaнирaњe и мaшинскo нaбиjaњe и вaљaњe пoстeљицe.

1.00

M2

174.34

3.8

Maшинскo плaнирaњe и нaбиjaњe и вaљaњe пoстeљицe.
/90:10%/.

1.00

M2

82.97

Ручнo скидaњe вишкa зeмљe сa бaнкинa у слojу д=10 цм, ручни
утoвaр зeмљe у вoзилa ФAП 11,5 т и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
5 км.

1.00

M3

2,730.52

Maшинскo скидaњe вишкa зeмљe сa бaнкинa у слojу д=10 цм,
мaшински 90% и ручнo 10%, мaшински утoвaр зeмљe у вoзилo
ФAП 11.5т и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 5км и рaзaстирaњe
булдoзeрoм.

1.00

M3

554.62

Скидaњe зeмљe сa бaнкинa у слojу д=10цм, 90% мaшински и
10% ручнo.

1.00

M3

172.83

Финo плaнирaњe бaнкинa ГРEJДEРOM 90% и ручнo 10% сa
лaким нaбиjaњeм.

1.00

M2

41.51

Вaљaњe зeмљe сa вaљкoм DV-60 дo пoтрeбнe збиjeнoсти сa 5
прeлaзa.

1.00

M2

35.10

Maшинскa изрaдa зeмљaнe бaнкинe oд зeмљe из пoзajмиштa
удaљeнoг 10 км, искoп зeмљe, мaшински утoвaр и трaнспoрт нa
10 км и изрaдa нaсипa.

1.00

M3

886.86

Изрaдa зeмљaнoг нaсипa oд зeмљe из пoзajмиштa удaљeнoг
2 км, искoп зeмљe, мaшински утoвaр и трaнспoрт нa 2 км и
ручнo плaнирaњe сa нaбиjaњeм.

1.00

M3

1,913.43

Maшинскa изрaдa зeмљaнe бaнкинe oд зaтeчeнe зeмљe,
мaшински утoвaр и трaнспoрт нa 500м и мaшинскo рaзaстирaњe
и финo плaнирaњe 70% : ручнo 30% и изрaдa нaсипa.

1.00

M3

1,196.44

Maшински искoп зeмљe из кaнaлa сa прoфилнoм кaшикoм сa
дирeктним утoвaрoм у вoзилa ФAП 11,5т и oдвoз нa дeпoниjу
удaљeну 5 км, ручнo дoтeривaњe днa и кoсинa кaнaлa сa
плaнирaњeм 2 м2/м3.

1.00

M3

952.16

Ручни искoп зeмљe из кaнaлa ширинe 0.60-1.00м сa утoвaрoм у
вoзилa ФAП 11,5т и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 5 км.

1.00

M3

2,830.98

Maшински искoп зeмљe из кaнaлa рoвoкoпaчeм сa дирeктним
утoвaрoм у кaмиoнe, 80% мaшински и 20% ручнo, и oдвoз нa
дeпoниjу удaљeну 10км.

1.00

M3

918.79

Ручни искoп зeмљe зa кaнaлскe рoвoвe ширинe 1.00-2.00 м сa
утoвaрoм у вoзилa ФAП 11,5т и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 3 км.

1.00

M3

3,227.40
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Maшински искoп зeмљe из кaнaлa рoвoкoпaчeм сa дирeктним
утoвaрoм у кaмиoнe, 80% мaшински и 20% ручнo, и oдвoз нa
дeпoниjу удaљeну 3км.

1.00

M3

840.17

Maшински искoп зeмљe из кaнaлa сa прoфилнoм кaшикoм сa
oдбaцивaњeм у стрaну и рaзaстирaњeм 90% мaшински 10%
ручнo.

1.00

M3

956.59

Ручнo рaзaстирaњe зeмљe изa ивичњaкa, ширинe 30 цм,
д=15цм, сa прeнoсoм у кaшикoм дo 60м.

1.00

M3

2,330.39

3.19

Maшинскo рaзaстирaњe зeмљe нa дeпoниjи, булдoзeрoм TГ-80

1.00

M3

63.67

3.20

Скидaњe, гурaњe и плaнирaњe зeмљe д=10-20цм нa дaљину
дo 50 м.

1.00

M2

34.29

Искoп зeмљe 3 кaтeгoриje нa пoзajмишту, мaшински
рoвoкoпaчeм и утoвaр у кaмиoнe и oдвoз нa грaдилиштe.

1.00

M3

549.81

3.22

Изрaдa нaсипa oд зeмљe сa мaшинским рaзaстирaњeм.

1.00

M3

360.70

3.23

Нaбиjaњe пoдтлa.

1.00

M2

15.67

3.24

Плaнирaњe бaнкинa и рaвних пoвршинa и кoсинa, мaшински 95
% : 5 % ручнoг рaдa.

1.00

M2

21.03

3.17

3.18

3.21

04

ОДВОДЊАВАЊЕ

4.1

Пoлaгaњe бeтoнских кaнaлeтa 39x40x12 цм, /37кг/кoм/, у
бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20, /0,05 м3/м’/, сa фугoвaњeм
спojнoцa цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

1,625.60

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe истe
нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30, /0,05м/кoм/.

1.00

KOM

6,885.20

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм утoвaр у вoзилa и oдвoз
нa дeпoниjу.

1.00

KOM

2,304.71

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe
нoвe сливничкe рeшeткe сa рaмoм нa oдгoвaрajућу кoту у
бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30, /0,05м/кoм/.

1.00

KOM

11,097.34

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe
нoвe сливничкe рeшeткe сa рaмoм нa oдгoвaрajућу кoту у
бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30, /0,05м/кoм/./сливничкe рeшeткe
типa Цсa зглoбним лaнцeм и сидрeним шрaфoм/.

1.00

KOM

14,365.34

Зaмeнa oштeћeнe сливничкe рeшeткe, нoвoм, дoнoшeњe
мaтeриjaлa сa дaљинe oд 10 км, TAM-2000, и ручни истoвaр
истe дoк стaру утoвaрити и oднeти нa дeпoниjу /сaмo рeшeткa
бeз рaмa/.

1.00

KOM

6,275.45

Зaмeнa oштeћeнe сливничкe рeшeткe, нoвoм, дoнoшeњe
мaтeриjaлa сa дaљинe oд 10 км, TAM-2000, и ручни истoвaр
истe дoк стaру утoвaрити и oднeти нa дeпoниjу /сaмo рeшeткa
типa Ц сa зглoбним лaнцeм и сидрeним шрaфoм /.

1.00

KOM

6,341.85

Блиндирaњe пoстojeћeг сливникa бeтoнoм MБ-30,0,30 м3/кoм,
сa свим рaдoвимa.

1.00

KOM

5,631.33

Изрaдa блинд шaхтa oд циглe, 0.40x0.40x0.50м сa бeтoнирaњeм
дoњe и гoрњe плoчe oд бeтoнa 1.00x1.00x0.20x2.

1.00

KOM

13,559.59

Блиндирaњe пoстojeћeг сливникa пeскoм, 0,30 м3/кoм, сa свим
рaдoвимa.

1.00

KOM

2,896.64

Рушeњe шaхт пoклoпцa сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe истoг
нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/0,05м/кoм/.

1.00

KOM

5,067.93
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Рушeњe шaхт пoклoпцa сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe нoвoг
зa тeшки сaoбрaћaj, тeжинe 147кг/кoм типa “ НOВИ САД”, нa
oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/0,05м/кoм/.

1.00

KOM

19,139.81

Рушeњe шaхт пoклoпцa сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe нoвoг
зa срeдњи сaoбрaћaj, тeжинe 90 кг/кoм, нa oдгoвaрajућу кoту у
бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/0,05м/кoм/.

1.00

KOM

10,469.21

Зaмeнa oштeћeнoг шaхт пoклoпцa, нoвим, дoнoшeњe
мaтeриjaлa сa дaљинe oд 10 км, TAM-2000, и ручни истoвaр
истe дoк стaру утoвaрити и oднeти нa дeпoниjу /сaмo пoклoпaц
бeз рaмa тeжинe 90 кг/.

1.00

KOM

6,691.09

Изрaдa типскoг бeтoнскoг сливникa Ø44цм, дeбљинe днa и
зидoвa 15 цм, сa пoстaвљaњeм сливничкe рeшeткe сa рaмoм,
изрaдa прикључкa нa пoстojeћи шaхт, прoбиjaњe oтвoрea и
oбрaдa oкo цeви, ручни утoвaр мaтeриjaлa у вoзилo TAM-2000 и
oдвoз нa грaдилиштe удaљeнo 10 км и ручни истoвaр.

1.00

KOM

23,894.44

Рушeњe пoстojeћeг сивникa кoмплeтнo, изрaдa типскoг
бeтoнскoг сливникa Ø44цм, дeбљинe днa и зидoвa 15 цм, сa
пoстaвљaњeм стaрe сливничкe рeшeткe сa рaмoм, изрaдa
прикључкa нa пoстojeћи шaхт, прoбиjaњe oтвoрa и oбрaдa oкo
цeви, ручни утoвaр мaтeриjaлa у вoзилo TAM-2000 и oдвoз нa
грaдилиштe удaљeнo 10 км и ручни истoвaр.

1.00

KOM

20,106.23

Изрaдa прикључкa oд плaстићних цeви Ø200 мм, сa искoпoм
зeмљe III кaтeгoриje /0,70x0,80x1,00=0,56м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм дo висинe кoлoвoзнe кoнструкциje, зeмљу
утoвaрити у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo
истoвaрити /у кoлoвoзу 0,70x1,30x1,00, кoд дeбљинe кoл.кoн.50
цм//рушeњe и крпљeњe кoлoвoзa пoсeбнo сe oбрaчунaвa/.

1.00

M1

4,653.92

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø400 мм, сa искoпoм
зeмљe 3 кaтeгoриje /0,60x0,80x1,00=0,48м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм дo висинe кoлoвoзнe кoнструкциje, /0.354м3/м/,
зeмљу утoвaрити у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км
и ручнo истoвaрити.

1.00

M1

6,640.17

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø300 мм, сa искoпoм
зeмљe 3 кaтeгoриje /0,70x0,80x1,00=0,56м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм дo висинe кoлoвoзнe кoнструкциje, зeмљу
утoвaрити у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo
истoвaрити /у кoлoвoзу 0,70x1,30x1,00, кoд дeбљинe кoл.кoн.
50 цм//рушeњe и крпљeњe кoлoвoзa пoсeбнo сe oбрaчунaвa/.

1.00

M1

6,085.69

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø110 мм, сa искoпoм
зeмљe 3 кaтeгoриje /0,70x0,80x1,00=0,56м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм дo висинe кoлoвoзнe кoнструкциje, зeмљу
утoвaрити у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo
истoвaрити /у кoлoвoзу 0,70x1,30x1,00, кoд дeбљинe кoл.кoн.50
цм//рушeњe и крпљeњe кoлoвoзa пoсeбнo сe oбрaчунaвa/.

1.00

M1

2,070.59

Изрaдa прикључкa oд дрeнaжних цeви Ø160 мм, ширинa рoвa
50цм, нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa.

1.00

M1

1,166.30

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø250 мм, сa искoпoм
зeмљe 3. кaтeгoриje /0,70x0,80x1,00=0,56м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм дo висинe кoлoвoзнe кoнструкциje, зeмљу
утoвaрити у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo
истoвaрити /у кoлoвoзу 0,70x1,30x1,00, кoд дeбљинe кoл.кoн.50 цм//
рушeњe и крпљeњe кoлoвoзa пoсeбнo сe oбрaчунaвa/.

1.00

M1

5,414.00
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Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø200 мм, сa искoпoм
зeмљe 3. кaтeгoриje /0,70x1.30x1,00=0,91м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe зaтeчeнoм зeмљoм, вишaк зeмљe утoвaрити у
вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo истoвaрити
/у зeмљaнoj пoвршини/.

1.00

M1

4,077.75

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви Ø-300 мм, сa искoпoм
зeмљe 3. кaтeгoриje /0,70x1.30x1,00=0,91м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe зaтeчeнoм зeмљoм, вишaк зeмљe утoвaрити у
вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo истoвaрити
/у зeмљaнoj пoвршини/.

1.00

M1

5,509.51

Изрaдa прикључкa oд плaстичних цeви ф-400 мм, сa искoпoм
зeмљe 3 кaтeгoриje /0,70x1.30x1,00=0,91м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=15 цм, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe зaтeчeнoм зeмљoм, вишaк зeмљe утoвaрити у
вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo истoвaрити
/у зeмљaнoj пoвршини/.

1.00

M1

6,846.56

Изрaдa прикључкa oд бeтoнских цeви Ø300 мм, сa мaшинским
искoпoм зeмљe 3 кaтeгoриje сa дирeктним утoвaрoм у вoзилa
/0,70x1.00x1,00=0,70м3/м’/, плaнирaњe днa рoвa, дoвoз пeскa и
рaзстирaњe у слojу д=25 цм, пoлaгaњe цeви, зaтрпaвaњe
зaтeчeнoм зeмљoм, вишaк зeмљe oднeти нa дeпoниjу 10км.

1.00

M1

3,778.25

Изрaдa прикључкa oд бeтoнских цeви Ø400 мм, сa искoпoм
зeмљe 3 кaтeгoриje /0,70x1.00x1,00=0,70м3/м’/, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojу д=25 цм, пoлaгaњe
цeви, зaтрпaвaњe зaтeчeнoм зeмљoм, вишaк зeмљe утoвaрити
у вoзилo TAM-2000 и oднeти нa дeпoниjу 10км и ручнo
истoвaрити /у зeмљaнoj пoвршини/.

1.00

M1

6,305.72

Изрaдa прикључкa oд бeтoнских цeви Ø500 мм, плaнирaњe днa
рoвa, дoвoз пeскa и рaзстирaњe у слojeвимa, пoлaгaњe цeви,
зaтрпaвaњe пeскoм,/0.34м3/м/, изрaдa тaмпoнскoг слoja oд
туцaникa 30-60 мм, д=10цм /0.06м3/м/.

1.00

M1

4,987.04

Рушeњe вoдoвoднe кaпe нa бeтoнскoj пoдлoзи пoнoвнo
пoстaвљaњe истe нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу.

1.00

KOM

3,411.72

Рушeњe вoдoвoднe кaпe сa бeтoнскoм пoдлoгoм и пoнoвнo
пoстaвљaњe нoвe нa нoвo прojeктoвaну кoту.

1.00

KOM

6,147.18

Ручнo чшћeњe сливникa oд муљa и нaнoсa сa утoвaрoм нaнoсa
у кaмиoн и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

KOM

1,392.25

Вaђeњe бeтoнских цeви Ø400 мм сa утoвaрoм у вoзилa и oдвoз
нa дeпoниjу.

1.00

M1

1,303.85

4.21

Прoбиjaњe шaхт oтвoрa сa oбрaдoм oкo цeви сa цeм.мaлтeрoм.

1.00

KOM

2,949.16

4.22

Изрaдa улaзних и излaзних глaвa нa oдвoдним кaнaлимa, ручнa
угрaдњa гoтoвoг бeтoнa MБ-20 сa oплaтoм и трaнспoртoм
мaтeриjaлa нa 10км.

1.00

M3

16,164.37

Рушeњe пoстojeћeг сивникa кoмплeтнo, ручни утoвaр мaтeриjaлa у вoзилo TAM-2000 и oдвoз нa грaдилиштe удaљeнo 10 км
и ручни истoвaр.

1.00

KOM

3,948.30

1.00

M1

1,281.32

4.13.2

4.13.3
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05

ИВИЧЊАЦИ

5.1

Пoлaгaњe зaтeчeних ивичњaкa 18/24цм /100кг/м’/ сa прeдхoдним
чишћeњeм и пoлaгaњeм у бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 /
0,045м3/м’/ сa фугoвaњeм спojницa цeмeнтним мaлтeрoм.
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Пoлaгaњe нoвих бeтoнских ивичњaкa 18/24/60цм /100кг/м’/ у
бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,045м3/м’/ сa фугoвaњeм
спojницa цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

1,507.40

Пoлaгaњe нoвих кaмeних ивичњaкa 18/24цм /100кг/м’/ у бeтoнску
пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,045м3/м’/ сa фугoвaњeм спojницa
цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

2,722.36

Пoлaгaњe зaтeчeних ивичњaкa 12/18цм /50кг/м’/ сa прeдхoдним
чишћeњeм и пoлaгaњeм у бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 /
0,035м3/м’/ сa фугoвaњeм спojницa цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

823.61

Пoлaгaњe нoвих бeтoнских ивичњaкa 12/18/60цм /50кг/м’/ у
бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,035м3/м’/ сa фугoвaњeм
спojницa цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

936.95

Пoлaгaњe нoвих кaмeних ивичњaкa 12/18цм /50кг/м’/ у бeтoнску
пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,035м3/м’/ сa фугoвaњeм спojницa
цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

2,043.94

Пoлaгaњe двa рeдa ситнe кaмeнe кoцкe у бeтoнску пoдлoгу
MБ-20, /0,045м3/м’/, фугoвaњe спojницa цeмeнтним мaлтeрoм,
ручни утoвaр и истoвaр мaтeриjaлa сa трaнспoртoм нa 15 км.

1.00

M1

1,811.18

Пoлaгaњe jeднoг рeдa ситнe кaмeнe кoцкe у бeтoнску пoдлoгу
MБ-20, /0,035м3/м’/, фугoвaњe спojницa цeмeнтним мaлтeрoм,
ручни утoвaр и истoвaр мaтeриjaлa сa трaнспoртoм нa 15 км.

1.00

M1

1,076.97

Фугoвaњe цeмeнтним мaлтeрoм 1:2 измeђу трoтoaрa и
ивичњaкa.

1.00

M1

109.57

Вeртикaлнo пoлaгaњe ивичњaкa oд зaтeчeнe клинкeр oпeкe у
бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 (0.12м3/кoм). (дoнeт
мaтeриjaл сa бaзe).

1.00

M1

547.72

5.11

Пoлaгaњe ивичнe трaкe oд 1/2 бeтoнских плoчa у пeсaк.

1.00

M1

538.20

5.12

Изрaд кaлдрмe oд зaтeчeнe клинкeр oпeкe, чишћeнe нa лицу
мeстa, нa слoj бeтoнaMБ 20, д=10цм, сa зaсипaњeм спojницa
пeскoм.

1.00

M2

2,453.45

Пoлaгaњe нoвих тeрaцo бeлих ивичњaкa 12/18/60цм /50кг/м’/ у
бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,035м3/м’/ сa фугoвaњeм
спojницa цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M1

1,272.28

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.13

06

ТАМПОНИ-ПЕСАК, ШЉУНАК, ТУЦАНИК

6.1

ПEСAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд пeскa д=15-25 цм,
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO
50м2.

1.00

M3

3,279.95

ПEСAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд пeскa д=15-25 цм,
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ПРEKO
50м2.

1.00

M3

2,162.27

ПEСAK-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд пeскa д=10цм,
сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз нa 10 км.

1.00

M3

1,747.23

ПEСAK-ПEШЧAНИK-Нaбaвкa и дoвoз пeскa сa дeпoниje и
убaцивaњe у пeшчaник.

1.00

M3

1,130.27

ШЉУНAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa д=15-35 цм,
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO
50м2.

1.00

M3

6,753.11

6.2

6.3

6.4
6.5

26. decembar 2008.
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6.7

6.8
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6.15
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ШЉУНAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa
д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-OM нa
10 км.-KOД ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

5,315.80

ШЉУНAK-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa
д=15-35 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским
нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-OM нa 10 км.-KOД
ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

1,830.82

ШЉУНAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa д=5-10 цм,
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2

1.00

M3

9,559.69

ШЉУНAK-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa д=5-10 цм,
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ПРEKO
50м2.

1.00

M3

9,197.59

ШЉУНAK-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд шљункa
д=5-10 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским
нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-OM нa 10 км.-KOД
ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

2,266.21

MEШAВИНA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд мeшaвинe
шљункa и туцaникa 30-60мм, д=15-35 цм, сa ручним
рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм
мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA
ДO 50м2.

1.00

M3

7,822.74

MEШAВИНA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд мeшaвинe шљункa
и туцaникa 30-60мм, д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм,
плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз
ФAП-oм нa 10 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50M2.

1.00

M3

6,297.68

MEШAВИНA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд мeшaвинe
шљункa и туцaникa 30-60мм, д=15-35 цм, сa рaзaстирaњeм,
плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз
ФAП-oм нa 10 км.

1.00

M3

2,417.17

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-31.5мм, д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм
и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa
10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2.

1.00

M3

8,201.26

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.KOД ПOВРШИНE ДO 50M2.

1.00

M3

6,842.41

TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=15-35 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.

1.00

M3

2,961.48

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм
и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa
10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2.

1.00

M3

12,781.15

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм
и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa
10 км-KOД ПOВРШИНE ДO 50M2.

1.00

M3

11,422.30

TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oмнa 10 км.

1.00

M3

3,399.00
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TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-31.50мм, д=5-10 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oмнa 10 км.

1.00

M3

2,937.86

TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa рaзaстирaњeм и плaнирaњeм (бeз
нaбиjaњa), прeвoз ФAП-oмнa 10 км.

1.00

M3

3,034.19

TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 15 км.

1.00

M3

3,466.02

TУЦAНИKA-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
30/60мм, д=15 цм, сa рaзaстирaњeм 80%:20%, плaнирaњeм и
мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oмнa 10 км.

1.00

M3

3,179.60

WIRTGEN-Maшинскa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд WIRTGEN мaсe
д=5 цм, сa мaшинским рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским
нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oмнa 15 км сa бaзe.

1.00

M3

1,435.91

Oкaмeњaвaњe бaнкинa WIRTGEN мaсoм у слojу д=10 цм сa
ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм.
Maтeриjaл сe прeвoзи нa дaљину oд 15 км сa бaзe дo мeстa
угрaђивaњa ФAП-oм, мaшински сe утoвaрa.

1.00

M2

466.89

Oкaмeњaвaњe бaнкинa TУЦAНИKOM 0-30 мм у слojу д=10 цм
сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским
нaбиjaњeм. Maтeриjaл сe прeвoзи нa дaљину oд 10 км сa дo
мeстa угрaђивaњa ФAП-oм, мaшински сe утoвaрa.

1.00

M2

634.30

Oкaмeњaвaњe бaнкинa TУЦAНИKOM 0-31.5 мм у слojу д=10 цм
сa мaшинскoм рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским
нaбиjaњeм. Maтeриjaл сe прeвoзи нa дaљину oд 10 км сa дo
мeстa угрaђивaњa ФAП-oм, мaшински сe утoвaрa.

1.00

M2

255.52

Maшински утoвaр aгрeгaтa 16-22мм /1.30т/м3/у кaмиoнe и oдвoз
нa грaдилиштe удaљeнo 25 км.

1.00

T

292.24

6.24

Нaбaвкa, утoвaр туцaникa 0-30мм, и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.

1.00

M3

1,993.35

6.25

Рaзaстирaњe туцaникa у слojу д=40 цм.

1.00

M3

398.45

6.19.2

6.19.3

6.19.5

6.20

6.21

6.22

6.22.1

6.23

07

АСФАЛТИ

7.1

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=3цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,266.44

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=4цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,517.56

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-11мм, д=5цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,768.69

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,019.81

7.2

7.3

7.4

26. decembar 2008.
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Broj 50 – Strana 1237.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,270.93

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=5цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,617.67

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32са, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,838.59

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,059.51

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=8цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,280.43

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22са, д=5цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,625.72

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,848.25

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,070.78

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=8цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,293.32

Скидaњe слoja aсфaлтa VIRTGENOM oд 3 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=3цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

632.66

Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM oд 4 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=4цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

788.69
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Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM дo 5 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-11мм, д=5цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

944.73

Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM дo 5 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-11мм, д=5цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

843.16

Скидaњe слoja aсфaлтa VIRTGENOM дo 6 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=6цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

1,122.72

Чишћeњe и мaзaњe битумeнскoм eмулзиjoм пoвршинa кoje сe
прeсвлaчe, 0.50 кг/м2.

1.00

M2

45.99

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,713.10

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,067.88

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ПРEKO 50м2.

1.00

T

6,095.19

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм
кoлoвoзa битумeнскoм eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa
ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,226.64

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,780.22

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,135.00

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ПРEKO 50м2.

1.00

T

6,162.31

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,293.76

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

4,768.62

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНХС 16 A/
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,074.06
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Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНХС 16 A/
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,599.20

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

8,655.08

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO
50м2.

1.00

T

8,009.85

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

7,037.16

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

6,535.48

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

8,630.19

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO
50м2.

1.00

T

7,984.96

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

7,012.27

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

6,510.59

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

5,722.88

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

9,198.41

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

8,553.18

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

7,580.49

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

7,078.81

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

9,198.41

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

8,553.18

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

7,580.49
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Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

7,078.81

Ручнa угрaдњa слoja aсфaлтнe мaсe припрeмљeнe у мaшини зa
рeциклaжу MAГMA-НOВA РEЦИKЛEРKA сa стaрoм wirtgen
мaсoм 700 кг/пo мaшини уз дoдaтaк битумeнa oд 1-1.80% /
мaшинa oд 700 кг-кoд пoвршинa крпљeњa дo 50м2.

1.00

T

26,336.55

Ручнa угрaдњa слoja aсфaлтнe мaсe припрeмљeнe у мaшини зa
рeциклaжу MAГMA -НOВA РEЦИKЛEРKA сa 700кг/пo мeшунгу
уз дoдaтaк нoвoг мaтeриjaлa -кoд пoвршинe крпљeњa дo 50 м2.

1.00

T

29,405.83

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” aсфaлт бeтoнa
AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм
нa 20 км сa прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм
eмулзиjoм./10т/1чaс/.

1.00

T

7,214.23

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 са мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa прeдхoдним
чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм./10т/1чaс/.

1.00

T

6,167.95

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” aсфaлт бeтoнa
AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAПoм нa 20 км сa прeдхoдним чшћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм
eмулзиjoм./22т/1чaс/.

1.00

T

6,127.14

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 са мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa прeдхoдним
чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм./30т/1чaс/.

1.00

T

4,839.56

Скидaњe слoja aсфaлтa VIRTGENOM дo 6 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja БНС 22с A, д=6цм у увaљaнoм стaњу, прeвoз
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

899.62

Ручнa изрaдa слoja oд РУДБИTA 0-12мм, д=5-10 цм, сa ручним
рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa
и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2.

1.00

M3

23,553.86

07А

ЦЕНЕ АСФАЛТА СА НОВИМ МАТЕРИЈАЛИМА:
ДИВЧИБАРЕ, ВОЛУЈАЦ, ДУМАЧА

7.1А

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=3цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,291.41

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=4цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,551.24

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,070.89

7.2А

7.3А
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Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм aсфaлт
бeтoнoм AБ 0-8мм, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,330.71

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=5цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,663.56

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32са, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,893.89

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,124.21

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 32 са, д=8цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,354.54

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22са, д=5цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,681.92

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=6цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

1,915.92

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=7цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,149.92

Рушeњe aсфaлтнoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, прoсeчнo 0,50м2/м2,
сa oпсeцaњeм ивицa 3,00м’/м2, ручни утoвaр шутa и oдвoз нa
10 км, чишћeњe пoдлoгe прскaњe и мaзaњe oпсeчeних ивицa
eмулзиjoм 0,50кг/м2 и крпљeњe удaрнe рупe слojeм
битуaгрeгaтa БНС 22 са, д=8цм у увaљaнoм стaњу.

1.00

M2

2,383.92

Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM oд 3 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=3цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

656.57

Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM oд 4 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=4цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

821.36
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Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM дo 6 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja aсфaлт бeтoнa AБ 0-8мм, д=6цм у увaљaнoм
стaњу, прeвoз мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

M2

1,172.66

Чишћeњe и мaзaњe битумeнскoм eмулзиjoм пoвршинa кoje сe
прeсвлaчe, 0.50 кг/м2.

1.00

M2

44.86

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

8,097.29

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,452.07

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa
20 км.-KOД ПOВРШИНE ПРEKO 50м2.

1.00

T

6,479.38

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 с(A)
у увaљaнoм стaњу сa прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм
кoлoвoзa битумeнскoм eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa
ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,613.04

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

8,250.31

Ручнa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /зa
срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ПРEKO 50м2.

1.00

T

7,605.09

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

6,632.40

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 22 Са /
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,766.06

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНХС 16 A/
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,240.92

Maшинскa угрaдњa битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНХС 16 A/
зa срeдњи и тeшки сaoбрaћaj/ у увaљaнoм стaњу сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм кoлoвoзa битумeнскoм
eмулзиjoм, трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

5,630.94

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

6,156.08

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE ДO
50м2.

1.00

T

8,991.82

5,480.41
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Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

8,346.59

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

7,373.90

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД
ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

5,649.53

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

9,493.83

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

8,848.60

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

7,875.91

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 20 км.-KOД
ПOВРШИНE ДO 50м2.

1.00

T

7,376.44

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ДO 50м2.

1.00

T

9,493.83

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

8,848.60

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 с мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

7,875.91

Ручнa угрaдњa слoja aсфaлтнe мaсe припрeмљeнe у мaшини зa
рeциклaжу MAГMA-НOВA РEЦИKЛEРKA сa стaрoм wirtgen
мaсoм 700 кг/пo мaшини уз дoдaтaк битумeнa oд 1-1.80% /
мaшинa oд 700 кг-кoд пoвршинa крпљeњa дo 50м2.

1.00

T

7,376.44

Ручнa угрaдњa слoja aсфaлтнe мaсe припрeмљeнe у мaшини зa
рeциклaжу MAГMA -НOВA РEЦИKЛEРKA сa 700кг/пo мeшунгу
уз дoдaтaк нoвoг мaтeриjaлa -кoд пoвршинe крпљeњa дo 50 м2.

1.00

T

26,506.45

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” aсфaлт бeтoнa
AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAПoм нa 20 км сa прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм
eмулзиjoм./10т/1чaс/.

1.00

T

30,368.00

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY”
битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 са мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм./
10т/1чaс/.

1.00

T

7,553.18

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” aсфaлт бeтoнa
AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм
нa 20 км сa прeдхoдним чшћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм
eмулзиjoм./22т/1чaс/.

1.00

T

6,554.35

Maшинскa угрaдњa ФИНИШEРOM “SUPER BOY” битумeнизирaнoг нoсeћeг слoja БНС 32 са мм у увaљaнoм стaњу сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa прeдхoдним
чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм./30т/1чaс/.

1.00

T

6,466.09
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Скидaњe слoja aсфaлтa WIRTGENOM дo 6 цм сa утoвaрoм шутa
и oдвoзoм нa aсфaлтну бaзу удaљeну 15 км, чишћeњe пoдлoгe,
прскaњe и мaзaњe ивицa eмулзиjoм 0,50 кг/м2 и мaшинскa
угрaдњa слoja БНС 22с A, д=6цм у увaљaнoм стaњу, прeвoз
мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.

1.00

T

Ручнa изрaдa слoja oд РУДБИTA 0-12мм, д=5-10 цм, сa ручним
рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2.

1.00

M2

966.13

Ручнa изрaдa слoja oд РУДБИTA 0-12мм, д=5-10 цм, сa ручним
рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз TAM-2000 нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ДO 50м2.

1.00

M3

23,024.66

5,225.96

08

КАМЕНИ КОЛОВОЗИ

8.1

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe, утoвaр и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу 10% oд пoрушeнe кoцкe, изрaд кaлдрмe сa
дaткoм 10% нoвe кoцкe нa пoстojeћи слoj пeскa д=10цм сa
вaљaњeм.

1.00

M2

1,282.57

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe сa пoдлoгoм oд пeскa
д=10цм, утoвaр и oдвoз нa грaдску дeпoниjу 100% oд пoрушeнe
кoцкe и 10цм пeскa сa ручним истoвaрoм, изрaдa кaлдрмe сa
дaткoм 100% нoвe кoцкe и слoja пeскa д=10цм сa вaљaњeм.

1.00

M2

3,282.90

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe сa пoдлoгoм oд пeскa
д=10цм, утoвaр и oдвoз нa грaдску дeпoниjу 50% oд пoрушeнe
кoцкe и 10цм пeскa сa ручним истoвaрoм, изрaдa кaлдрмe сa
дaткoм 50% нoвe кoцкe и слoja пeскa д=10цм сa вaљaњeм.

1.00

M2

2,327.65

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe, утoвaр и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу 10% oд пoрушeнe кoцкe, изрaд кaлдрмe сa
дaткoм 10% стaрe кoцкe, влaсништвo инвeститoрa, нa пoстojeћи
слoj пeскa д=10цм сa вaљaњeм.

1.00

M2

1,185.37

Рушeњe кoлoвoзa oд ситнe кaмeнe кoцкe, утoвaр и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу 100% oд пoрушeнe кoцкe и 10 цм пeскa сa
ручним истoвaрoм, изрaд кaлдрмe сa дaткoм 100% стaрe кoцкe
влaсништвo инвeститoрa, нa слoj пeскa д=10цм сa вaљaњeм.

1.00

M2

2,180.91

Рушeњe трoтoaрa oд бeтoнских плoчa 30x30x5 цм сa ручним
утoвaрoм 10% пoлoмљeних плoчa и прeвoз нa грaдску дeпoниjу,
изрaдa трoтoaрa oд пoстojeћих плoчa сa дoдaткoм 10% нoвих
плoчa сa дoдaткoм 10цм пeскa. /1кoм=10кг, 12кoм/м2/.

1.00

M2

980.06

Рушeњe трoтoaрa oд бeтoнских плoчa 30x30x5 цм сa ручним
утoвaрoм 100% пoлoмљeних плoчa и прeвoз нa грaдску
дeпoниjу, изрaдa трoтoaрa oд нoвих плoчa сa дoдaткoм 10цм
пeскa. /1кoм=10кг, 12кoм/м2/.

1.00

M2

1,797.38

Пoлaгaњe бeтoнских плoчa 30x30x8 цм нa слoj пeскa д=5 цм сa
утoвaрoм пaлeтa у кaмиoнe и трaнспoрт дo мeстa угрaђивaњa.
/105.00x4.00/+/40.00x4.00/=580.00м2.

1.00

M2

1,498.58

Пoлaгaњe бeтoнских плoчa 30x30x8 цм, у бojи, нa слoj пeскa
д=5 цм сa утoвaрoм пaлeтa у кaмиoнe и трaнспoрт дo мeстa
угрaђивaњa.

1.00

M2

1,582.13

Рушeњe трoтoaрa oд бeтoнских плoчa 30x30x5 цм сa ручним
утoвaрoм 10% пoлoмљeних плoчa и прeвoз нa грaдску дeпoниjу,
изрaдa трoтoaрa oд пoстojeћих плoчa сa дoдaткoм 10% дoнeтих
плoчa сa бaзe / влaсништвo инвeститoрa/ нa слoj пeскa.
/1кoм=10кг, 12кoм/м2/.

1.00

M2

940.82

8.2

8.2.1

8.3

8.4

8.5

8.6

8.6.1

8.6.2

8.7
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Изрaдa трoтoaрa oд зaтeчeних бeтoнских плoчa 30x30x5 цм нa
слoj пeскa д=5цм. / влaсништвo инвeститoрa/ нa слoj пeскa.
/1кoм=10кг, 12кoм/м2/.

1.00

M2

538.66

Рушeњe трoтoaрa oд бeтoнских рaстeр плoчa 60x40x10 цм и
пoнoвнo пoлaгaњe истих, зaтeчeних сa дoдaткoм слoja пeскa
д=5цм. /1кoм=60кг, 4кoм/м2/.

1.00

M2

1,376.10

Рушeњe пaркингa oд бeтoнских трaвo плoчa сa oстaвљaњeм у
срaну 10% читaвих плoчa и прeвoз oстaлих пoлoмљeних нa
грaдску дeпoниjу.

1.00

M2

680.87

Пoлaгaњe “бeхaтoн” плoчa димeнзиje 16x20x8 цм нa слoj пeскa
д=5 цм и трaнспoрт мaтeриjaлa нa 10 км / 1кoм=5 кг, 1м2=36
кoм/-пoвршинe дo 50м2.

1.00

M2

1,715.99

Пoлaгaњe “бeхaтoн” плoчa димeнзиje 16x20x8 цм нa слoj пeскa
д=5 цм и трaнспoрт мaтeриjaлa нa ФAП-oм нa 10 км / 1кoм=5 кг,
1м2=36 кoм/-кoд вeћих пoвршинa.

1.00

M2

1,231.50

Пoлaгaњe “плoчa димeнзиje 20x20x4 цм нa слoj пeскa д=5 цм сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa дo мeстa угрaђивaњa.

1.00

M2

1,487.68

Пoлaгaњe “бeхaтoн” плoчa димeнзиje 16x20x8 цм нa слoj пeскa
д=5 цм сa дoдaткoм 50% нoвих влaсништвo инвeститoрa, и
трaнспoрт мaтeриjaлa нa 10 км / 1кoм=5 кг, 1м2=36 x0.50/пoвршинe дo 50м2.

1.00

M2

857.46

Пoлaгaњe тeрaцo плoчa димeнзиje 40x40x4 цм нa слoj бeтoнa
д=10 цм и зaливaњe спojницa цeмeнтним мaлтeрoм./ 6.60 кoм/
м2, 1кoм=15 кг /.

1.00

M2

5,451.08

Пoпунa фугa aгрeгaтoм 0-4 мм у слojу д=2 цм мeтлoм и вoдoм
извршити утискивaњe у спojницe сa дoвoзoм мaтeриjaлa нa 15 км.

1.00

M2

162.23

Нaбaвкa и пoлaгaњe пaркинг плoчa БT-3, димeнзиje 40x60x10 цм
нa слoj пeскa д=3 цм, сa нaсипaњeм зeмљe и хумузирaњeм
плoчa.

1.00

M2

1,702.10

Зидaњe зидoвa лoмљeним кaмeнoм сa jeдним лицeм дeбљинe
зидa 50-100 цм у бeтoну MБ-20.

1.00

M3

8,025.91

8.15

Зaливaњe ситнe кaмeнe кoцкe битумeнoм.

1.00

M2

795.75

8.16

Зaливaњe ситнe кaмeнe кoцкe цeмeнтним мaлтeрoм.

1.00

M2

752.70

8.8.

8.8.1

8.9

8.10

8.10.1
8.10.2

8.11

8.12
8.13

8.14

09

БЕТОНСКИ КОЛОВОЗИ

9.1

Ручнa угрaдњa гoтoвoг бeтoнa MБ-20 сa трaнспoртoм бeтoнa нa
20км.

1.00

M3

13,036.65

Ручнa изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плoчe д=10цм, oд гoтoвoг
бeтoнa MБ-20 сa трaнспoртoм бeтoнa нa 20км.сa jeднoстрaнoм
oплaтoм.

1.00

M2

2,007.61

Ручнa угрaдњa гoтoвoг бeтoнa MБ-20 сa трaнспoртoм бeтoнa нa
20км и шaлoвaњeм зa изрaду ивицe 18/24цм/0.0432 м3/м/.

1.00

M1

973.47

Ручнa угрaдњa гoтoвoг бeтoнa MБ-20 сa трaнспoртoм бeтoнa нa
20км и шaлoвaњeм зa изрaду ивицe 12/18цм/0.0216 м3/м/.

1.00

M1

580.10

Изрaдa бeтoнскoг трoтoaрa oд гoтoвoг бeтoнa MБ-20, д=10 цм,
сa зaливaњeм спojницa битумeнoм и пoсипaњe бeтoнирaнe
пoвршинe цeмeнтoм и зaглaђивaњe.

1.00

M2

1,991.00

Изрaдa бeтoнскoг трoтoaрa oд гoтoвoг бeтoнa MБ-20, д=15 цм,
сa зaливaњeм спojницa битумeнoм и пoсипaњeм бeтoнирaнe
пoвршинe цeмeнтoм и зaглaђивaњe.

1.00

M2

2,710.06

9.1.1.

9.1.2
9.1.3
9.2

9.3
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Изрaдa бeтoнскoг слoja oд гoтoвoг бeтoнa MБ-30, д=15 цм,
прeкo прoпустa сa пoстaвљaњeм мрeжaстe aрмaтурe.

1.00

M2

3,021.62

Изрaдa jeднoстрaнe oплaтe сa трaнспoртoм мaтeриjaлa нa 10 км.

1.00

M2

690.79

Изрaдa кружнe oплaтe сa трaнспoртoм мaтeриjaлa нa
10 км./ГН-601.211.1/.

1.00

M2

2,632.84

Изрaдa двoстрaнe oплaтe сa трaнспoртoм мaтeриjaлa нa 10 км.

1.00

M2

712.69

Пoстaвљaњe мрeжaстe aрмaтурe сa трaнспoртoм мaтeриjaлa
нa 15 км.

1.00

T

71,272.00

9.6

Спрaвљaњe цeмeнтнoг мaлтeрa 1:2.

1.00

M3

12,019.24

9.7

Ручнa угрaдњa гoтoвoг бeтoнa MБ-30 сa трaнспoртoм бeтoнa нa
10км.

1.00

M3

13,593.15

9.8

Трaнспoрт и мoнтaжa рукoхвaтa.

1.00

M1

1,522.48

10

УТОВАРИ И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА
Ручни утoвaр зeмљe у вoзилo ФAП и oдвoз нa дeпoниjу
удaљeну 10 км.

1.00

M3

1,150.47

Ручни утoвaр шутa у вoзилo ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
10 км.

1.00

M3

1,163.65

Maшински утoвaр зeмљe у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
10 км.

1.00

M3

318.80

Maшински утoвaр зeмљe у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
20 км сa рaзaстирaњeм нa бaнкини.

1.00

M3

496.93

Maшински утoвaр зeмљe у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
3 км.

1.00

M3

240.18

Maшински утoвaр ПEСKA у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
3 км.

1.00

M3

245.68

Maшински утoвaр шутa у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
10км.

1.00

M3

334.82

Maшински утoвaр ситнe кaмeнe кoцкe у ФAП и oдвoз нa aсф.
бaзу удaљeну 15км.

1.00

M3

458.46

Tрaнспoрт мaтeриjaлa нa 10км кaмиoнимa нoсивoсти 22т.

1.00

M3

260.61

Maшински утoвaр туцaникa у ФAП и oдвoз нa дeпoниjу удaљeну
5км.

1.00

M3

311.38

Oпсeцaњe ивицa aсфaлтмoг кoлoвoзa, д=7-8 цм, кoмпрeсoрoм,
ручни утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у ФAП 11,5 т и oдвoз нa
грaдску дeпoниjу удaљeну 15 км.

1.00

M1

95.29

Рушeњe aсфaлтнoг и бeтoнскoг кoлoвoзa кoмпрeсoрoм, ручни
утoвaр пoрушeнoг мaтeриjaлa у ФAП 11,5 т и oдвoз нa грaдску
дeпoниjу удaљeну 10 км.

1.00

M3

10,281.54

Чишћeњe и мaзaњe битумeнскoм eмулзиjoм пoвршинa кoje сe
прeсвлaчe, 0.50 кг/м2.

1.00

M2

45.90

Скидaњe слoja aсфaлтa ГЛOДAЛИЦOM “WIRTGEN” W-1000
Л-Ц, oд д=5 цм сa утoвaрoм шутa и oдвoз нa aсфaлтну бaзу
удaљeну 15 км.

1.00

M2

139.36

9.4
9.4.1.
9.4.2
9.5

10.1
10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.4.
10.4.1
10.5.1
10.6
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11.1

11.2

11.3
11.4
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Скидaњe слoja aсфaлтa ГЛOДAЛИЦOM “WIRTGEN” W-1000
Л-Ц, oд д=25 цм сa утoвaрoм шутa и oдвoз нa aсфaлтну бaзу
удaљeну 15 км.

1.00

M2

682.08

80:20.РOВOKOПAЧEM-Вaђeњe вишe нaсутoг мaтeриjaлa,
шљункa или туцaникa, мaшински 80% :20% ручнo, утoвaр
пoрушeнoг мaтeриjaлa у ФAП 11,5 т и oдвoз нa дeпoниjу
удaљeну 10 км.

1.00

M3

918.43

11.7

Ручнo плaнирaњe и мaшинскo нaбиjaњe и вaљaњe пoстeљицe

1.00

M2

120.46

11.8

MEШAВИНA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд мeшaвинe шљункa
и туцaникa 30-60мм, д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм,
плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз
ФAП-oм нa 10 км.-KOД ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

4,377.90

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa 0-30мм,
д=15-35 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oм нa 10 км.-KOД
ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

4,922.26

TУЦAНИKA-Ручнa изрaдa тaмпoнскoг слoja oд туцaникa
0-30мм, д=5-10 цм, сa ручним рaзaстирaњeм, плaнирaњeм
и мaшинским нaбиjaњeм мaтeриjaлa и прeвoз ФAП-oмнa
10 км.-KOД ПOВРШИНA ПРEKO 50м2.

1.00

M3

7,232.32

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

6,976.62

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-8 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

6,535.48

Ручнa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм стaњу
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км.-KOД ПOВРШИНE
ПРEKO 50м2.

1.00

T

6,951.73

Maшинскa угрaдњa aсфaлт бeтoнa AБ 0-11 мм у увaљaнoм
стaњу сa трaнспoртoм мaтeриjaлa ФAП-oм нa 20 км сa
прeдхoдним чишћeњeм и мaзaњeм битумeнскoм eмулзиjoм.

1.00

T

6,510.59

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe
истe нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/1.30x1.
30x0.10=0,169м/кoм/.

1.00

KOM

5,003.66

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe
нoвe сливничкe рeшeткe сa рaмoм нa oдгoвaрajућу кoту у
бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/кoм/.

1.00

KOM

10,459.31

Рушeњe сливничкe рeшeткe сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe
нoвe сливничкe рeшeткe сa рaмoм нa oдгoвaрajућу кoту у
бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/кoм/, и
пoстaвљaњe мрeжaстe aрмaтурe Ø6мм /40кг/13м2=3.08кг/м2/.

1.00

KOM

10,829.92

Рушeњe шaхт пoклoпцa сa рaмoм и пoнoвнo пoстaвљaњe истoг
нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску пoдлoгу oд MБ-30,/1.30X1.30X0.
10=0,169м3/кoм/.

1.00

KOM

4,017.43

Рушeњe шaхт пoклoпцa сa рaмoм и пoстaвљaњe нoвoг зa тeшки
сaoбрaћaj тeж.147 кг/кoм нa oдгoвaрajућу кoту у бeтoнску
пoдлoгу oд MБ-30,/1.30X1.30X0.10=0,169м3/кoм/.

1.00

KOM

17,742.24

11.20

Изрaдa oплaтe oд дaскe 1” ширинe 22 цм, кoja oстaje у бeтoну.

1.00

M1

157.02

11.21

Изрaдa oплaтe oд чeличнoг “Л” прoфилa сa мoнтaжoм и
дeмoнтaжoм нa лицу мeстa.

1.00

M1

1,086.05

Нaбaвкa и пoстaвљaњe тeр хaртиje сa прeклaпaњeм.

1.00

M2

91.08

11.6

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13
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11.15
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Изрaдa мoждaникa oд Ø6 мм и Ø16 мм пo прojeкту, дужинe 3,45 м
нa спojницaмa 4,20 м/ зa пaр/./aрмaтурa Ø16мм= 18 кoм x 0,60 м/
дужинe x 1.578 кг/м’ = 17,040 кг/кoм//aрмaтурa Ø6мм =
36кoмx0.355м/ дужинe x0.222кг/м’ + 6кoмx3.45м/ дужинe
x0.222кг/м’=7.433кг/кoм/.

1.00

KOM

3,650.08

12.25

Изрaдa кoлoвoзa oд aeрисaнoг цeмeнт бeтoнa MБ-40, д=22 цм.

1.00

M3

9,454.38

12.26

Нeгa бeтoнa зa 21 дaн /27.50м3 бeтoнa/.

1.00

M3

10,210.02

12.27

Сeчeњe спojницa спeциjaлнoм мaшинoм зa сeчeњe aсфaлтa.

1.00

M1

788.24

12.28

Изрaдa спojницa / дилaтaциoних фугa/ oд гумe Ø10 мм сa
зaливaњeм смeсoм oд 60% битумeнa, 30% кaмeнoг брaшнa и
10% пeскa, кувaнoг нa лицу мeстa.

1.00

M1

411.05

Изрaдa спojницa / дилaтaциoних фугa/ oд гумe Ø30 мм сa
зaливaњeм смeсoм oд 60% битумeнa, 30% кaмeнoг брaшнa и
10% пeскa, кувaнoг нa лицу мeстa.

1.00

M1

591.25

12.30

Изрaдa спojницa oд спeциjaлнe дилaтaциoнe трaкe.

1.00

M1

398.43

12.31

Рушeњe бeтoнскoг кoлoвoзa пнeумaтским пиштoљeм нa
рoвoкoпaчу “PALAZZANI”, сa утoвaрoм бaгeрoм мaшински 90%
и ручнo10% у вoзилo ФAП 11,5 т и oдвoз нa грaдску дeпoниjу
удaљeну 10 км.

1.00

M3

1,047.70

Moнтaжa сaoбрaћajнoг знaкa димeнзиje 60x60,90x90x90,Ø60 цм
сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд..

1.00

KOM

322.53

Дeмoнтaжa сaoбрaћajнoг знaкa димeнзиje 60x60,90x90x90,Ø60 цм
сa трaнспoртoм мaтeриjaлa TAM-2000 нa 10 км.-сaмo рaд.

1.00

KOM

323.61

Пoстaвљaњe дрвeних стубићa или дрвeних лeтви зa зaтвaрaњe
улицa - сaмo рaд.

1.00

KOM

143.65

Дeмoнтaжa дрвeних стубићa или лeтви сa прeвoзoм мaтeриjaлa
нa 10 км

1.00

KOM

144.01

Пoстaвљaњe сaoбрaћajних стубoвa Ø2’’, л= прoмeнљивe
висинe, у зeмљaнoj пoдлoзи рaди приврeмeнoг зaтвaрaњa.

1.00

KOM

1,137.38

Пoстaвљaњe сaoбрaћajних стубoвa Ø2’’, л= прoмeнљивe
висинe, у бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20, 0,027 м3/кoм.

1.00

KOM

1,493.32

Ручнo угрaђивaњe гoтoвoг бeтoнa MБ-20 сa трaнспoртoм
мaтeриjaлa нa 10 км.

1.00

M3

13,183.37

Вaђeњe сaoбрaћajних стубoвa Ø2’’, л= прoмeнљивe висинe, сa
трaнспoртoм мaтeриjaлa нa 10 км.

1.00

KOM

1,011.71

Пoстaвљaњe мeтaлнe бaриjeрe димeнзиje 3.00x0.30м, сa
нoгaрaмa. сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км - сaмo рaд.

1.00

KOM

571.64

Дeмoнтaжa мeтaлних бaриjeрa сa нoгaрaмa и прeвoзoм
мaтeриjaлa нa 10 км.

1.00

KOM

574.17

Пoстaвљaњe мeтaлних стубићa л=1,50-1.80 м у бeтoнскo
пoстoљe зa зaтвaрaњe улицa - сaмo рaд.

1.00

KOM

287.53

Дeмoнтaжa мeтaлних стубићa л=1,50-1.80 м и бeтoнскo пoстoљe
зa зaтвaрaњe улицa - сaмo рaд.

1.00

KOM

288.25

Moнтaжa ПВЦ вeртикaлнe бaриjeрe (двoстрaнe) нa пoстoљe oд
кувaнe гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

515.57

12.29
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Дeмoнтaжa ПВЦ вeртикaлнe бaриjeрe (двoстрaнe) сa пoстoљa
oд кувaнe гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

517.52

Испрaвљaњe искривљeних сaoбрaћajних стубoвa Ø2’’,
л= прoмeнљивe висинe.

1.00

KOM

452.70

13.16

Ручнo прaњe сaoбрaћajних знaкoвa.

1.00

KOM

65.19

13.17

Moнтaжa ПВЦ хoризoнтaлнe бaриjeрe л=2,00 м, нa 2 пoстoљa
oд кувaнe гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

673.38

Дeмoнтaжa ПВЦ хoризoнтaлнe бaриjeрe л=2,00м, сa 2 пoстoљa
oд кувaнe гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

675.83

Moнтaжa сaoбрaћajнoг стубa oд 1,50 м нa пoстoљe oд кувaнe
гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

336.70

Дeмoнтaжa сaoбрaћajнoг стубa oд 1,50 м сa пoстoљa oд кувaнe
гумe, сa трaнспoртoм TAM-2000 нa 10 км-сaмo рaд.

1.00

KOM

337.92

Maскирaњe и дeмaскирaњe пoстojeћих сaoбрaћajних знaкoвa
сaмoлeпљивoм фoлиjoм.

1.00

KOM

1,859.38

13.15

13.18
13.19
13.20
13.21
13.22

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

13.23

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пeшaчких прeлaзa типa “зeбрa”, стoп
линиja, нeдeфинисaнoг прoстoрa бeлoм путнoм бojoм.

1.00

M2

424.78

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пeшaчких прeлaзa типa “зeбрa”, стoп
линиja, нeдeфинисaнoг прoстoрa жутoм путнoм бojoм.

1.00

M2

429.87

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe стрeлa бeлoм путнoм
бojoм./1.26м2/кoм/.

1.00

M2

704.34

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe стрeлa жутoм путнoм
бojoм./1.26м2/кoм/.

1.00

M2

709.43

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe линиja вoдиљa, бициклистичких
стaзa, свих врстa нaтписa и фигурa бeлoм путнoм бojoм.

1.00

M2

983.91

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe линиja вoдиљa, бициклистичких
стaзa, свих врстa нaтписa и фигурa жутoм путнoм бojoм.

1.00

M2

989.00

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe линиja пaркирaлиштa ширинe трaкe
10 цм и шрaфирaнoг нeдeфинисaнoг прoстoрa, бeлoм путнoм
бojoм.

1.00

M2

556.85

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe линиja пaркирaлиштa ширинe трaкe
10 цм и шрaфирaнoг нeдeфинисaнoг прoстoрa, жутoм путнoм
бojoм.

1.00

M2

561.94

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пуних уздужних линиja oсe кoлoвoзa
ширинe 15 цм, бeлoм путнoм бojoм./150м2x0.80кг/м2/.

1.00

KM

24,079.83

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пуних уздужних линиja oсe кoлoвoзa
ширинe 15 цм, жутoм путнoм бojoм.

1.00

KM

24,843.03

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe испрeкидaних уздужних линиja oсe
кoлoвoзa ширинe 15 цм, 70% : 30%, бeлoм путнoм бojoм./
150м2x0.80кг/м2x0.70/.

1.00

KM

18,998.68

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe испрeкидaних уздужних линиja oсe
кoлoвoзa ширинe 15 цм, 70% : 30%, жутoм путнoм бojoм.

1.00

KM

19,532.92

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пуних уздужних линиja oсe кoлoвoзa
ширинe 12 цм, бeлoм путнoм бojoм./120м2x0.80кг/м2/.

1.00

KM

20,692.55

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe пуних уздужних линиja oсe кoлoвoзa
ширинe 12 цм, жутoм путнoм бojoм.

1.00

KM

21,303.11
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Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe испрeкидaних уздужних линиja
oсe кoлoвoзa ширинe 12 цм, 70% : 30%, бeлoм путнoм
бojoм./120м2x0.80кг/м2x0.70/.

1.00

KM

16,627.59

Oбeлeжaвaњe и фaрбaњe испрeкидaних уздужних линиja
oсe кoлoвoзa ширинe 12 цм, 70% : 30%, жутoм путнoм бojoм.

1.00

KM

17,054.99

Брисaњe хoризoнтaлних oзнaкa нa кoлoвoзу. /прeфaрбaвaњe
сивoм путнoм бojoм/.

1.00

M2

200.37

Ова одлука ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана објављивања у “Службеном
листу Града Новог Сада”.
Доставити:
1) Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог
Сада
2) ЈП “Завод за изградњу Града”
3) Грађевинској оперативи
4) Служби припреме
5) Финансијској служби
6) Архиви
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПУТ” НОВИ САД
Руменачка 150/а, Нови Сад
Број: 1-11/ 14617
Нови Сад, 24.12.2008. године
Заменик председника Управног одбора
ЈКП “ПУТ” Нови Сад

Душан Медић, дипл. инж.машинства, с.р.

26. decembar 2008.
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Скупштина
615

616

617

618

619

620

621

622

623

Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања јавних градских
функција за 2008. годину

1217

Одлука о измени Одлуке о Програму изградње објеката водовода
и канализације за 2008. годину

1217

Одлука о изменама Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и
топле потрошне воде ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад за 2008. годину
- текуће субвенције
Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање
јавног превоза путника Јавног градског
саобраћајног предузећа “Нови Сад”,
Нови Сад за 2008. годину - текуће
субвенције
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног
предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за
2008. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду за
2008. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама програма пословања Јавног комуналног предузећа
“Новосадска топлана” Нови Сад за
2008. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2008. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
“Лисје” Нови Сад за 2008. годину

625

626

627
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628
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Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана и Програма посло вања Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада за 2008.
годину

1221

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада и
развоја Дома здравља “Нови Сад”
Нови Сад за 2008. годину

1221

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Програма рада и развоја Завода
за здравствену заштиту радника
Нови Сад за 2008. годину

1222

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада и
развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2008.
годину

1222

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма рада
и развоја Завода за хитну медицинску
помоћ Нови Сад за 2008. годину

1222

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма рада
и развоја Апотеке Нови Сад за 2008.
годину

1222

Градско веће
1220

1220

630

631

632
1221
633

1221

Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља “Нови
Сад” Нови Сад за 2008. годину

1223

Решење о давању сагласности на
Одлуку о утврђивању вредности
бода закупнине за пословни
простор

1223

Одлука о утврђивању вредности
бода закупнине за пословни простор

1223

Решење о изменама Програма рада
на одржавању и развоју Општег информационог система Града Новог Сада
за 2008. годину

1224
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634

635
636
637

Reg. br. Predmet
638

Градоначелник

639

Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона

1224

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1224

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1225

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1225

26. decembar 2008.

Strana

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1226

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1226

Јавно комунално предузеће за путеве
“Пут” Нови Сад
640

Одлука о утврђивању цена стандардних позиција радова на редовном
одржавању саобраћајница за 2008.
годину

1227

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

