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I  ВОДОВОД, ЧИСТОЋА И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 
 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
 

2. ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

30% од цене воде 
 
 
 

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 
 

РБ Опис услуге ЈМ Цена 

1 Киосци дин 800,00 

2 Локали, продавнице и радње, до 10м2 дин 960,00 

3 Локали, продавнице и радње, преко 10м² дин/м² 960,00+15,60 

4 Привреда дин/м2 5,40 

5 Трговина и угоститељство дин/м2 15,00 

6 
Установе (школство, здравство, дечији вртић, Црвени крст, Дом 
културе) 

дин/м2 5,40 

7 Град и приградска насеља дин/м2 4,78 

8 Сеоска домаћинства (по домаћинству) дин/мес 250,00 

9 Домаћинства у Брзећу која се баве туризмом и угоститељством  дин/м2 800,00+5,40 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
Напомена: Корисницима из тачке 1, 2 и 3 признаје се попуст од 5% ако своје обавезе измире у прописаном 
року. 

 
 
 

РБ Опис услуге ЈМ Цена 

1 Привреда м3 84,00 

2 Привреда (Брзеће) м3
 54,00 

3 Установе (школство, здравство, дечји вртић, Црвени крст, Дом културе) м3
 45,00 

4 Установе (Брзеће) м3
 40,00 

5 Грађани, до 40м3 м3
 45,00 

6 Грађани, од 40 до 60м³ м3
 78,00 

7 Грађани, преко 60м³ м3
 105,00 

8 Пуњење базена за купање у Брусу м3
 35,00 

9 Објекти на Копаонику  м3
 105,00 

10 Накнада за одржавање мерног места на месечном нивоу за водомере до 3/4" ком 100,00 

11 Накнада за одржавање мерног места на месечном нивоу за водомере преко 3/4" ком 250,00 

12 Искључење и поновно укључење на водоводну мрежу   3.000,00 
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4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Накнада за израду техничких услова 
 

 
 

*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК 

 
Накнада за израду услова за прикључак 

 

РБ Опис услуге Цена 

1 Грађевински објекти до 200м2 бруто 2.000,00 

2 Грађевински објекти преко 200м2 бруто 3.000,00 

3 Линијски објекти до 1км 3.000,00 

4 Линијски објекти преко 1км 6.000,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
 
 

6. ПРИКЉУЧНА ТАКСА НА ВОДОВОД 
 

РБ Опис услуге Цена 

1 Објекти до 200м2 бруто површине 18.218,56 

2 За објекте преко 200м2 такса се увећава за сваки наредни м2 бруто површине 374,72 

3 Објекти до 200м² бруто површине у ТЦ и насељу Брзеће 27.327,74 

4 
За објекте преко 200м² у ТЦ и насељу Брзеће такса се увећава за сваки 
наредни м2 бруто површине 

457,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
 
 

7. ПРИКЉУЧНА ТАКСА НА КАНАЛИЗАЦИЈУ 
 

РБ Опис услуге Цена 

1 Објекти до 200 м2 бруто површине 36.437,15 

2 За објекте преко 200м2 такса се увећава за сваки наредни м2 бруто површине 374,72 

3 ТЦ и насеље Брзеће за објекте до 200м² бруто 54.655,72 

4 
За објекте преко 200м² у ТЦ и насељу Брзеће такса се увећава за сваки 
наредни м2 бруто површине 

457,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
 
 

 Бруто Цена 

РБ Стамбени/Пословни Грађани Привреда 

1 До 100м2 2.500,00 5.000,00 

2 100-300м2 4.000,00 8.000,00 

3 Преко 300м2 5.000,00 10.000,00 

  Цена 

РБ Линијски објекти Грађани Привреда 

1 До 1км 5.000,00 8.000,00 

2 Преко 1км 7.000,00 10.000,00 
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II  РАДОВИ  НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ 
 

РБ Опис позиције ЈМ Цена 

1 
Припремни радови - обухватају постављање привремене сигнализације за 
регулисање саобраћаја и допремање механизације на градилиште 

дин
/км 

 
3.600,00+72,00 

2 
Широки ископ земље - приликом припреме и равнања трасе са утоваром и 
одвозом материјала на даљину до 3км м³ 

 
900,00 

3 
Машински ископ земље III и IV категорије са одбацивањем материјала на 
страну даљине до 1м (у врло мокром земљишту цена се увећава за 20%)  м³ 

 
1.080,00 

4 

Ручни ископ земље III и IV категорије  
(у врло мокром земљишту цена се увећава за 20%): 

- на дубини од 0-2м³ м³ 2.160,00 

- на дубини од 2-4м³ м³ 3.168,00 

5 Ручно затрпавање материјалом из ископа м³ 1.200,00 

6 
Ручни утовар, превоз до 3км и разастирање вишка материјала из 
ручног ископа 

м³ 1.800,00 

7 

Машински ископ земље III и  IV категорије са утоваром и одвоз вишка земље 
на даљину до 3км са разастирањем (ископана запремина се увећава по м³ за 
25% у односу на ископану количину) 

м³ 

 
1.560,00 

8 Планирање дна рова за полагање цеви м² 120,00 

9 

Набавка и убацивање песка у ров 10цм испод цеви и 10цм изнад цеви: 

- песак „моравац“ м³ цена песка+30% 

- песак или тења из Расине м³ цена песка+30% 

10 Набавка, транспорт и уградња шљунка „расинца“ м³ 1.560,00 

11 Машинско затрпавање рова са материјалом из ископа м³ 600,00 

12 Набавка, транспорт и монтажа ливених шахт поклопаца носивости 25т ком 17.400,00 

13 Набавка транспорт и монтажа армираних бетонских конуса 1000x600x600 ком цена цеви+30% 

14 

Набавка, транспорт и уградња неармираних бетонских цеви за шахти: 

- 1000x1000мм ком цена цеви+30% 

- 1000x500мм ком цена цеви+30% 

15 

Набавка, транспорт и уградња армираних бетонских цеви (без засипања): 

- 1000x1000мм ком цена цеви+30% 

- 1000x500мм ком цена цеви+30% 

- 1000x250мм ком цена цеви+30% 

16 
Израда АБ доње плоче дебљине д=15цм бетоном МБ20, цилиндричног 
бетонског шахта спољашњег пречника Ø120цм са израдом тампонског слоја 
д=5цм, арматурна мрежа Q188 

ком 5.112,00 

17 Израда,обликовање бетонске кинете са глетовањем од бетона МБ20 ком 1.440,00 

18 

Израда прикључка без потребних делова: 

- на постојећи колектор (канализација) ком 4.320,00 

- на водоводну мрежу ком 4.320,00 

19 

Испирање и испитивање на водонепропустивост: 

- канализационе мреже м¹ 36,00 

- водоводне мреже (са манометром) м¹ 72,00 

20 

Геодетско снимање изведеног стања мреже са картирањем: 

- до 50м¹ ком 7.200,00 

- за сваки следећи метар преко 50м¹ м¹ 84,00 

21 

Машинско сечење асфалтне површине. Дебљина асфалта: 

- до д=10цм¹ м¹ 480,00 

- до д=15цм¹ м¹ 600,00 

22 
Машинско и делимично ручно разбијање асфалта и бетонских површина 
дебљине до 10цм м² 

 
780,00 

23 

Метално разупирање рова – кавез за безбедност радника на дубини од: 

- 0-2м¹ м¹ 360,00 

- 2-4м¹ м¹ 660,00 

24 
Испумпавање подземних вода, односно црпкање воденом пумпом за 
извлачење воде са радником 

час 1.920,00 

25 

Монтажа (ПВЦ или мапикан коруговане) канализационе цеви  
(у цену је урачунат рад без материјала): 

- до Ø160 м¹ 187,20 

- од Ø200 м¹ 237,60 

- од Ø200 до Ø400 м¹ 446,40 
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26 

Монтажа водоводне цеви - црево (у цену је урачунат рад без материјала). До: 

- Ø100 м¹ 144,00 

- Ø63 м¹ 108,00 

- Ø6/4“ м¹ 90,00 

- Ø5/4“ м¹ 64,80 

- Ø1“ м¹ 50,40 

- Ø3/4“ м¹ 30,00 

- Ø1/2“ м¹ 24,00 

27 

Заваривање полиетиленских цеви (у цену је урачунат рад без материјала): 

- до Ø100 вар  3.816,00 

- од Ø100 до Ø150 вар 5.496,00 

28 Уградња пењалице  (у цену је урачунат рад без материјала) ком 420,00 

29 Ископ рова у материјалу V и VI категорије - разбијање пикамером м³ 4.464,00 

30 Уградња мањих количина бетона  м³ 17.400,00 

31 Уградња бетона у двостраној оплати м³ 20.400,00 

32 Набавка, транспорт и уградња арматуре кг 237,60 

33 

Израда прикључка без потребних делова (физичка лица): 

- на постојећи колектор ком 3.600,00 

- на водоводну мрежу ком 3.600,00 

34 Рад хилтијем час 3.600,00 

35 Употреба путничког возила на удаљености већој од 2км (за сваки следећи км) км 70% од цене горива 

36 Рад радника на водоводној и канализационој мрежи час 1.584,00 

37 Рад радника на чишћењу, прању и дезинфекцији резервоара за воду час 2.178,00 

38 Демонтажа бехатон плоча са одлагањем на страну ради поновне уградње м
2
 600,00 

39 Уградња демонтираних бехатон плоча м
2
 900,00 

40 Набавка и уградња ризле м
3
 цена ризле +30% 

41 

Заустављање воде по часу: 

- стамбени простор до ДН 130 час 1.800,00 

- стамбени простор до ДН 200 час 3.600,00 

- стамбени простор до ДН 300 час 5.400,00 

- стамбени простор до ДН 400 час 5.400,00 

- пословни простор до ДН 130 час 9.360,00 

- пословни простор до ДН 200 час 18.720,00 

- пословни простор до ДН 300 час 23.400,00 

- пословни простор до ДН 400 час 23.400,00 

42 

Излазак на терен ради одређивања места прикључка: 

- до 10км, стамбени простор   км 1.920,00 

- до 10км, пословни простор   км 3.960,00 

- до 20км, стамбени простор  км 3.960,00 

- до 20км, пословни простор   км 8.040,00 

- до 30км, стамбени простор  км 4.800,00 

- до 30км, пословни простор   км 10.800,00 

- преко 30км  км 18.000,00 

43 Рад трактора са прикључном машином на копању канала м 144,00 

  
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 
 
Напомена: Набавка и транспорт материјала за водовод и канализацију обрачунаваће се из цена остварених 
на јавној набавци за поменути материјал са прилагањем доказнице (рачуна) о набављеном материјалу. 
На поменуту цену из јавне набавке додаје се 30% на конту уградње делова за прикључке (уградња црева и 
цеви су већ убачени под тачком 25 и 26). 
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III  РАД МАШИНА 
 

1. РАД МАШИНА 
 

РБ Радна машина ЈМ Цена 

1 УЛТ час 7.200,00 

2 Булдозер ТГ110 час 8.400,00 

3 Ваљак час 7.200,00 

4 Трактор са приколицом час 3.600,00 

5 Скип (дупла вуча) час 6.000,00 

6 Скип са пикамером час 7.800,00 

7 Вибро жаба час 3.600,00 

8 Секачица м 600,00 

9 Тракторски таруп за кошење час 3.600,00 

10 Чистилица са четкама час 3.600,00 

11 Вучни воз 
до 1км 6.000,00 

за сваки следећи км 400,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
2. НАСИПАЊЕ ПУТЕВА И ПРЕВОЗ РИЗЛЕ И СОЛИ 

 

РБ Километража Утовар Превоз Разастирање ЈМ Цена 

1 до 1 км 192,00 336,00 144,00 м3
 672,00 

2 1-2 км 192,00 360,00 144,00 м3
 696,00 

3 2-3 км 192,00 384,00 144,00 м3
 720,00 

4 3-4 км 192,00 408,00 144,00 м3
 744,00 

5 4-5 км 192,00 432,00 144,00 м3
 768,00 

6 5-6 км 192,00 456,00 144,00 м3
 792,00 

7 6-7 км 192,00 480,00 144,00 м3
 816,00 

8 7-8 км 192,00 504,00 144,00 м3
 840,00 

9 8-9 км 192,00 528,00 144,00 м3
 864,00 

10 9-10 км 192,00 552,00 144,00 м3
 888,00 

11 10-11 км 192,00 576,00 144,00 м3
 912,00 

12 11-12 км 192,00 600,00 144,00 м3
 936,00 

13 12-13 км 192,00 624,00 144,00 м3
 960,00 

14 13-14 км 192,00 648,00 144,00 м3
 984,00 

15 14-15 км 192,00 672,00 144,00 м3
 1.008,00 

16 15-16 км 192,00 696,00 144,00 м3
 1.032,00 

17 16-17 км 192,00 720,00 144,00 м3
 1.056,00 

18 17-18 км 192,00 744,00 144,00 м3
 1.080,00 

19 18-19 км 192,00 768,00 144,00 м3
 1.104,00 

20 19-20 км 192,00 792,00 144,00 м3
 1.128,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
Напомена: За сваки пређени километар преко 20км цена се увећава за 36,00 динара по километру. Цена 
припреме материјала на позајмишту није прецизно дефинисана јер зависи од структуре и карактеристика 
самог позајмишта. Цена ће бити дефинисана код закључивања конкретног посла са инвеститором. Цене се 
примењују и када се радови изводе на водоводу, канализацији и у грађевинском сектору.                  

 
3. РАД РАДНИКА 

 
 
 
 
 
 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

РБ Опис посла ЈМ Цена 

1 Физички радник   час 1.080,00  

2 Радник са моторном тестером  час 1.800,00 

3 Радник са тримером час 1.800,00 
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IV  ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

РБ Опис позиције   ЈM  Количина   Цена  
 

 
1.1. МАШИНСКО ПРОЧИШЋАВАЊЕ ПУТА. Позиција подразумева машинско прочишћавање и 
нивелисање пута са копањем канала типа риголе. Све површине грубо и фино испланиране су са 
тачношћу од +/-5цм. Обрачун се врши по радном часу машине. 
 

1.1.1. Грејдер    час  1,00  x  7.200,00  
1.1.2. Булдозер ТГ 75КС   час  1,00  x  7.200,00  
1.1.3. Булдозер ТГ 110КС   час  1,00  x  8.400,00  
1.1.4. Булдозер ТГ 140КС   час  1,00  x  9.000,00 
 
2.1. РАД БАГЕРА. Позиција подразумева ефективан рад багера на терену. Обрачун се врши по 
радном часу машине. 
 
2.1.1.  Багер до 5т    час  1,00  x  6.000,00  
2.1.2. Багер 5-10т    час  1,00  x  7.800,00  
2.1.3. Багер 10-16т    час  1,00  x  8.800,00  
2.1.4. Багер 16-24т    час  1,00  x  9.900,00  
2.1.5. Багер 24-30т    час  1,00  x           11.500,00  
 
 
3.1. РАД УЛТ-а. Позиција подразумева ефективни рад утоваривача „УЛТ“ на терену. Обрачун се 
врши по радном часу машине. 
 
3.1.1. УЛТ     час  1,00  x  7.200,00 
 
 
4.1. РАД СКИП-а. Позиција подразумева ефективан рад комбиноване машине „Скип“ на терену, који       
другачије не може бити изведен као економски оправдани. Обрачун се врши по радном часу 
машине. 
 
4.1.1. Скип – дупла вуча   час  1,00  x  6.000,00 
4.1.2. Скип – без предње вуче  час  1,00  x  4.800,00 
4.1.3. Мали утоваривач   час  1,00  x  4.900,00 
4.1.3. Дробилица    м3  1,00  x     600,00 
 
 
5.1. РАД КОМПРЕСОРА СА РУЧНИМ ПИКАМЕРОМ. Позиција подразумева разбијање материјала V 
и VI категорије на деоницама терена које другачије не могу бити изведене. Обрачун се врши по 
радном часу машине. 
 
5.1.1. Рад компресора   час  1,00  x  3.000,00 
 
 
6.1. РАД ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА. Позиција подразумева ефективни рад трактора са 
прикључцима на терену, а за позиције радова за које се утврди да другачије не могу бити изведени, 
уопште или као економски оправдани. Обрачун се врши по радном часу машине. 
 
6.1.1. Рад трактора    час  1,00  x  3.600,00 
 
 
7.1. РАД ФИЗИЧКОГ РАДНИКА. Позиција подразумева ефективни рад физичког радника на 
пословима који другачије не могу бити изведени или не могу бити изведени као економски 
оправдани. Обрачун се врши по радном часу. 
 
7.1.1. Рад физичког радника  час  1,00  x  _1.080,00 
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8.1. РАД РАДНИКА СА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ ИЛИ ТРИМЕРОМ. Позиција подразумева ефективан 
рад са моторном тестером или тримером на сечењу дрвећа, већег растиња и шибља, као и на осталим 
пословима који другачије не могу бити изведени. Обрачун се врши по радном часу. 
 
8.1.1. Радник са тестером или тримером  час 1,00  x    1.800,00 
 
 
9.1. ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА НАСИПАЊЕ. Позиција подразумева машинско припремање 
каменог материјала на локалном позајмишту (булдозером или багером), гранулације 0-60мм. 
Обрачун се врши по м3 припремљеног материјала. 
 
9.1.1. Припрема материјала за насипање  м3 1,00  x    168,00 
 
 
10.1. НАБАВКА И ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА НАСИПАЊЕ. Позиција подразумева набавку и 
припрему каменог материјала гранулације 0-60мм. Обрачун се врши по м3 материјала. 
 
10.1.1. Набавка и припрема материјала  м3 1,00  x    228,00 
 
11.1. НАСИПАЊЕ ПУТА. Позиција подразумева утовар, превоз до одређене даљине, разастирање и 
ваљање локалног материјала. У оквиру ове позиције, за сваку дату километражу дате су и јединичне 
цене за утовар, превоз, разастирање и ваљање, као и укупан збир јединичних цена. Обрачун се 
врши по м3 уграђеног материјала у растреситом стању. 
 

Даљина Утовар Превоз Разастирање ЈМ  Укупно 

до 1км  192,00  336,00  144,00   м3    _672,00 
до 2км  192,00  360,00  144,00   м3   _696,00  
до 3км  192,00  384,00  144,00   м3  _720,00 
до 4км  192,00  408,00  144,00   м3  _744,00 
до 5км  192,00  432,00  144,00   м3    _768,00 
до 6км  192,00  456,00  144,00   м3    _792,00 
до 7км  192,00  480,00  144,00   м3    _816,00 
до 8км  192,00  504,00  144,00   м3    _840,00 
до 9км  192,00  528,00  144,00   м3    _864,00 
до 10км 192,00  552,00  144,00   м3    _888,00 
до 11км 192,00  576,00  144,00   м3    _912,00 
до 12км 192,00  600,00  144,00   м3    _936,00 
до 13км 192,00  624,00  144,00   м3    _960,00 
до 14км 192,00  648,00  144,00   м3    _984,00 
до 15км 192,00  672,00  144,00   м3    1.008,00 
до 16км 192,00  696,00  144,00   м3    1.032,00 
до 17км 192,00  720,00  144,00   м3    1.056,00 
до 18км 192,00  744,00  144,00   м3    1.080,00 
до 19км 192,00  768,00  144,00   м3    1.104,00 
до 20км 192,00  792,00  144,00   м3    1.128,00 
до 21км 192,00  816,00  144,00   м3    1.152,00 
до 22км 192,00  840,00  144,00   м3    1.176,00 
до 23км 192,00  864,00  144,00   м3    1.200,00 
до 25км 192,00  888,00  144,00   м3    1.224,00 
до 26км 192,00  912,00  144,00   м3    1.248,00 
до 27км 192,00  936,00  144,00   м3    1.272,00 
до 28км 192,00  960,00  144,00   м3    1.296,00 
до 29км 192,00  984,00  144,00   м3    1.320,00 
до 30км 192,00  1.008,00 144,00   м3    1.344,00 

 
Напомена: За сваки пређени километар преко 30км цена се увећава за 36,00 динара по километру. 

 

11.1.1. Ваљак час 7.200,00 

11.1.2. 
Вучни воз 

до 1км 6.000,00 

за сваки следећи км 400,00 
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12.1. ИЗРАДА КАНАЛА. Позиција подразумева машински ископ канала профилисаном или равном 
кашиком у материју III или IV категорије, са одвозом или преносом материјала до 10км. Канал се 
ископава у адекватном континуираном паду према условима на терену, димензија профила 
0,3x0,4м, са средњом количином ископа од 0,12м3/м канала. Обрачун се врши по м комплетног 
завршеног канала. 
 
12.1.1. Израда канала     м1 1,00  x    ___  264,00 
 
 
13.1. НАБАВКА И УГРАДЊА БЕТОНСКИХ ЦЕВИ. Позиција подразумева набавку и уградњу 
бетонских цеви са додатним трошковима превоза цеви до локације предвиђене за уградњу. У цену 
улази машински ископ у материјалу III или IV категорије са одбацивањем на страну, постављање 
цеви у предвиђени положај на тврдој подлози, затрпавање око и поврх цеви материјалом 
предвиђеним за насипање коловоза, до потребне збијености. Обрачун се врши по комаду комплетно 
уграђене цеви. 
 
13.1.1. Неармирана бетонска цев Ø300/1000мм  ком 1  x  3.000,00 
13.1.2. Неармирана бетонска цев Ø500/1000мм  ком 1  x  5.500,00 
13.1.3. Неармирана бетонска цев Ø1000/1000мм  ком 1  x _____13.500,00 
13.1.4. Армирана бетонска цев Ø300/1000мм  ком 1  x  3.750,00 
13.1.5. Армирана бетонска цев Ø400/1000мм  ком 1  x  5.000,00 
13.1.6. Армирана бетонска цев Ø500/1000мм  ком 1  x  6.250,00 
13.1.7. Армирана бетонска цев Ø600/1000мм  ком 1  x  7.500,00 
13.1.8. Армирана бетонска цев Ø800/1000мм  ком 1  x _____14.500,00 
13.1.9. Армирана бетонска цев Ø1000/1000мм  ком 1  x _____17.000,00 
13.1.10. Армирана бетонска цев Ø1500/1000мм  ком 1  x _____50.000,00 
13.1.11. Армирана бетонска цев Ø2000/1000мм  ком 1  x _____75.000,00 
 
 
14.1. ИЗРАДА УЛАЗНЕ И ИЗЛАЗНЕ ГЛАВЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА МБ20. Позиција 
подразумева набавку, транспорт и уградњу бетона МБ20 у типске улазне и излазне главе на 
цевастим пропустима Ø1000мм и Ø1500мм, типа потпорне конструкције са крилима. Потребна 
количина арматуре за израду глава је око 3м2 арматурне мреже Q-335 по 1м3 бетона. Бетонирање је 
предвиђено у двостраној оплати. У јединичну цену улази сав потребан рад, материјал, као и нега 
бетона. Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона са арматуром. 
 
14.1.1. Главе од армираног бетона МБ20   м3  1,00  x  20.400,00 
 
 
15.1. ИЗРАДА УЛАЗНЕ И ИЗЛАЗНЕ ГЛАВЕ ОД БЕТОНА МБ15. Позиција подразумева набавку, 
транспорт и уградњу бетона МБ15 у типске улазне и излазне главе на цевастим пропустима Ø500 и 
Ø500мм, типа уливне шахте и излазног прага. Бетонирање је предвиђено у једностраној или 
двостраној оплати, у зависности од услова на лицу места, односно равности и стабилности бочних 
страна ископа. Количина бетона потребна за изградњу једног пара глава је око 1м3. У јединичну цену 
улази сав потребан рад, материјал, као и нега бетона. Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона. 
 
15.1.1. Главе од бетона МБ15    м3 1,00  x  17.400,00 
 
16.1. ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА. Позиција подразумева ручно чишћење цевастих 
пропуста од наноса, грана и осталог материјала, у циљу потпуног ослобађања пуног профила цеви 
од загушења, са одлагањем материјала на одводну страну. Обрачун се врши по м3 очишћеног 
пропуста. 
 
16.1.1. Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1500, Ø2000 м1 1,00 x  3.600,00 
 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

 
Напомена: Трошкови превоза машина до локације где се радови изводе биће наплаћени у једном правцу и то: 
- радне машине по радном часу 
- камиони и друга превозна средства 70% од цене горива по пређеном километру 
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V  ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У ОПШТИНИ БРУС 

 

РБ Опис услуге ЈМ Цена 

1 УЛТ час 7.800,00 

2 УЛТ са хидрауличном даском за чишћење снега час 8.400,00 

3 Булдозер 75 КС час 8.400,00 

4 Булдозер 110 КС час 9.000,00 

5 Булдозер 140 КС час 9.000,00 

6 Скип (једна вуча) час 4.800,00 

7 Скип (дупла вуча) час 7.200,00 

8 Трактор са браном (качење позади) најмање IMT539 час 3.600,00 

9 Трактор са браном (качење напред) најмање IMT539 час 3.600,00 

10 Грејдер час 7.200,00 

11 Камион за чишћење снега час 6.000,00 

12 Хидраулични чистач (даска) час 1.200,00 

13 Растурач ризле (посипач) час 1.200,00 

14 Полутеретно возило најмање 2т носивости час 4.200,00 

15 Рад радника на пословима зимског одржавања час 1.080,00 

16 Мали утоваривач час 4.800,00 

17 Превоз снега до 1км м3 600,00 

18 Со за посипање поледице  т 23.400.00 

19 Зеолит за посипање поледице  т 72.000,00 

20 Материјал за посипање (ризла 4-8мм) м3 5.400,00 

20 Ручна фреза за чишћење снега час 3.000,00 

22 Вучни воз 
до 1км 6.000,00 

за сваки следећи км 400,00 

23 Радна машина Унимаг час 8.400,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 
 
Напомена: Машине које немају гусенице морају имати ланце на погонским точковима. Машине морају бити 
лоциране на територији општине Брус, те је извођач радова у обавези да започне радове најкасније 60 минута 
од позива овлашћеног лица наручиоца. Под редним бројем 15 понуђач мора да има на располагању најмање 3 
радника за послове на зимском одржавању. Обрачун ефективног радног часа машина рачуна се од момента 
поласка машине из ЈКП „Расина“ Брус до завршетка чишћења путног правца. 
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VI ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 
 
 

 
РБ 

 
Врста услуге 

 

 
ЈМ 

 
Цена 

1 Постављање носача саобраћајног знака ком 2.500,00 

2 Постављање саобраћајног знака ком 1.500,00 

3 Уклањање саобраћајног знака ком 1.500,00 

4 Исправљање искривљеног саобраћајног знака ком 500,00 

5 Исправљање носача саобраћајног знака ком 1.500,00 

6 Чишћење и пранје саобраћајног знака ком 500,00 

7 Репарација (фарбање) саобраћајног огледала ком 1.000,00 

8 
Обележавање неиспрекиданих разделних и ивичних линија белом и 
жутом бојом ширине 12цм са додатком рефлексита (рад и материјал) 

м 80,00 

9 
Обележавање испрекиданих разделних и ивичних линија ширине 12цм 
са додатком рефлексита (рад и материјал) 

м 80,00 

10 
Обележавање ознака на коловозу белом и жутом бојом са додатком 
рефлексита (рад и материјал) 

м2 1.000,00 

11 Обележавање паркинг места (у радове спада размеравање и фарбање п.м. 2.000,00 

12 Обележавање симбола инвалидских колица ком 2.000,00 

13 Обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом п.м. 4.000,00 

14 Обележавање паркинг места за такси возила п.м. 2.000,00 

15 
Испорука и изградња заштитно одбојне ограде I 2W4/4,0 m са 
стубовима за монтажу у банкини 

м 5.950,00 

16 
Испорука и изградња заштитно одбојне ограде I 2W4/4,0 m стубовима 
за монтажу у бетону 

м 6.650,00 

17 Испорука и уградња косог завршетка L=4,0m за ограду I 2W4 ком 25.950,00 

18 Испорука и уградња малог елиптичког завршетка ком 5.300,00 

19 Испорука и уградња катадиоптера за одбојну ограду класе II ком 550,00 

20 Набавка жичане мреже, тип хексогал, д=2,7мм м2 398,00 

21 Радови на постављању жичане заштитне мреже на косинама м2 783,63 

22 Качење каменитих косина В=0,03м2 м2 7.755,40 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 
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VII  УСЛУГЕ ПАРКИРАЊА 
  
На основу Одлуке Општинског већа општине Брус, број 344-5/2018-III од 22.01.2018. године, ЈКП 
„Расина“ Брус усаглашава ценовник за услуге паркирања у Брусу, на локалитету Брзеће, као и на 
локацијама Јарам и Сребрнац на Копаонику и то: 
 
Утврђују се цене паркинг места за путничка моторна возила Брзеће и Копаоник: 

 

РБ Опис услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Паркинг место (сат) 120,00 144,00 

2 Паркинг место дневна услуга 600,00 720,00 

3 Паркинг место недељна услуга   3.000,00 3.600,00 

 
Утврђују се цене паркинг места за путничка моторна возила у Брусу: 
 

РБ ОПИС УСЛУГЕ 

1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА 

1.1. 
САТНА КАРТА 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.1.1. 
Црвена зона 

(Зона I) 
Сваки започети 

сат 
33,33 40,00 

1.1.2. 
Жута зона 
 (Зона II) 

Сваки започети 
сат 

27,78 35,00 

1.2. 

 
ДНЕВНА КАРТА 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.2.1. Црвена зона (Зона I) 125,00 150,00 

1.2.2. Жута зона (Зона II) 125,00 150,00 

1.3. 

 
МЕСЕЧНЕ (ПОВЛАШЋЕНЕ) КАРТЕ 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.3.1. 
Црвена зона 
Жута зона 

Физичка лица-
станари 

416,67 500,00 

Физичка лица - 
запослени 

416,67 500,00 

Правна лица/ 
предузетници 

833,33 1000,00 

1.4. 

 
МЕСЕЧНЕ (НЕПОВЛАШЋЕНЕ) КАРТЕ 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.4.1. 
Црвена зона 
Жута зона 

Физичка лица 833,33 1.000,00 

Правна лица/ 
предузетници 

1666,67 2000,00 

1.5. 

 
МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.5.1. Црвена зона 4.166,67 5.000,00 

1.5.2. Жута зона 3.333,33 4.000,00 

2. 

 
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ КАРТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 

24 САТА ОД МОМЕНТА ИЗДАВАЊА 

Опис услуге паркирања Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

2.1. 
Црвена зона 
Жута зона 

Плаћање након 8 
дана од дана 

издавања налога 
833,33 1.000,00 

2.2. 
Плаћање у року 

од 8 дана од дана 
издавања налога 

416,66 500,00 
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VIII  УСЛУГЕ ПОВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА – КОМУНАЛНИ СЕКТОР 
 

РБ Врста услуге ЈМ Цена 

1 Ручно прочишћавање канализације час 1.080,00 

2 Радник на прању и пробијању канализације уз цистерну час 1.200,00 

3 Испорука пијаће воде аутоцистерном 10 тона 
до 3км 8.400,00 

преко 3км  70% од цене горива 

4 Пражњење септичке јаме тракторском цистерном 

до 1км 2.904,00 

до 3км 4.104,00 

преко 3км 4.104+70% цене горива 

5 Пропирање затворене кишне канализације м1 60,00 

6 Чишћење решетке и шахте за кишну канализацију ком 840,00 

7 Чишћење путних ригола од наноса м1 180,00 

8 Гробно место  
једногробно 12.000,00 

двогробно 24.000,00 

9 Копање раке 

у радном 
времену 

13.090,92 

ван радног 
времена 

17.280,00 

10 Превоз радника до места извршења посла дин/км 60,00 

11 Коришћење велике сале дневно 5.400,00 

12 
Коришћење мале сале (клијенти који не користе наше 
погребне услуге) 

дневно 3.600,00 

13 
Надокнада за одржавање гробља 
(на годишњем нивоу) 

једногробно 480,00 

двогробно 960,00 

трогробно 1.200,00 

14 
Улаз путничког возила на посед ЈКП „Расина“ (гробље) - 
други превозници 

 
1.200,00 

15 
Улаз теретног возила на посед ЈКП „Расина“ (гробље, 
за постављање надгробних споменика и плоча) 

 
1.800,00 

16 
Радови на изради гробног места - без материјала 
(преко 30цм висине  цена се увећава сразмерно 
потрошњи материјала  и ангажованошћу радника 

једногробно 21.600,00 

двогробно 23.520,00 

17 
Рад на затрпавању гробног места материјалом (ситна 
пробрана земља) 

једногробно 1.500,00 

двогробно 3.000,00 

18 Употреба погребног возила у Брусу  час 3.000,00 

19 Употреба погребног возила ван Бруса км 
70% од цене горива по 

пређеном км    

20 Израда тротоара (рад и материјал) м3 16.800,00 

21 
Демонтажа бехатон плоча са одлагањем на страну 
ради поновне уградње истих 

м2 900,00 

22 Депоновање пољопривредног отпада м3 240,00 

23 Депоновање грађевинског отпада м3 300,00 

24 Депоновање суве земље м3 240,00 

*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 
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IX  ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ 
 

РБ Зелена пијаца Зона 1 Зона 2 

1 Закуп тезги на годишњем нивоу 30.000,00 25.000,00 

2 Закуп тезги на месечном нивоу 5.000,00 4.000,00 

3 Закуп тезги на дневном нивоу 1.000,00 700,00 

4 Закуп камионског места на годишњем нивоу 40.000,00 30.000,00 

5 Закуп камионског места на месечном  нивоу 6.000,00 5.000,00 

6 Закуп камионског места на дневном  нивоу 1.500,00 1.000,00 

7 Закуп бетонског места за цвеће на годишњем нивоу 7.000,00  

8 Закуп бетонског места за цвеће на месечном нивоу 3.000,00 

9 Закуп необележеног бетонског места на дневном нивоу 500,00 

10 Закуп комби места на годишњем нивоу 20.000,00 

11 Закуп комби места на месечном нивоу 3.000,00 

12 Закуп комби места на дневном нивоу 1.000,00 

13 
Закуп тезги за продају млечних производа на одишњем 
нивоу 

5.000,00 

14 
Закуп тезги за продају млечних производа на месечном  
нивоу 

3.000,00 

15 
Закуп тезги за продају млечних производа на дневном 
нивоу 

500,00 

 
*Цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 „Бувља“ пијаца Зона  1  

1 Закуп места по метру дужном на месечном нивоу 60,00 

2 Закуп  места по метру дужном на дневном нивоу 200,00 

3 
Закуп места по метру дужном на дневном за време 
вашара 

1.000,00 

4 Закуп камионског места 500,00 

5 Закуп камионског места за време вашара 1.000,00 

6 Закуп места за комби 300,00 

7 Закуп места за комби за време вашара 600,00 

 
*Цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 Сточна пијаца   

1 Камион са џакираном робом преко 2000кг 800,00 

2 Камион са џакираном робом испод 2000кг 600,00 

3 Камион са кречом 400,00 

4 Празан камион 400,00 

5 Крупна стока по грлу 200,00 

6 Товне свиње по грлу 200,00 

7 
Ситна стока по грлу (за сточну пијацу за време вашара 
цене се увећавају за 100%) 

100,00 

 
*Цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 
Напомена: За сточну пијацу за време вашара цене се увећавају за 100%. 

 
 
 
 
 
 



14 

 

X ЈАВНА РАСВЕТА 
 
 
 

РБ Опис услуге ЈМ Укупно 

1 
Рад хидрауличне платформе на одржавању уличне расвете са возачем и 
једним електричаром, до 5км 

час 7.420,00 

2 
Рад хидрауличне платформе на одржавању уличне расвете са возачем и 
једним електричаром, преко 5км (aмортизација по сваком следећем 
пређеном км) 

км 224,00 

3 Рад електромонтера на одржавању уличне расвете час 2.100,00 

4 

Употреба путничког возила у циљу превожења електромонтера на 
извршење радова на одржавању уличне расвете или радова на изградњи 
нове трасе. Путничко возило се користи за превожење електромонтера где 
није неопходно ангажовање хидрауличне платформе 

км 140,00 

5 
Набавка транспорт и уграња MTK DP1 F уређаја у електро-орману. Шифра 
кодирања 500-1 

ком 10.500,00 

6 Набавка, транспорт и уградња контактора у електро-орману ком 8.260,00 

7 

Набавка, транспорт и уградња (на замени) „лед“ и натријум сијалица  
(свих јачина):  

- сијалица „лед“ 30W е27 ком 2.520,00 

- сијалица натријум 110W е27 ком 2.793,00 

- сијалица натријум 70W е27 ком 2.296,00 

8 

Набавка, транспорт и уградња (замена) прегорелих осигурача на стубним  
светиљкама свих врста: 

- аутоматски осигурачи од 16А, 20А, 25А, 32А, 40А ком 2.009,00 

- ножасти осигурачи од 32А, 63А, 100А ком 2.226,00 

9 
Набавка, транспорт и уградња (замена) прегорелих пригушница на стубним  
светиљкама свих врста: 

 

- пригушница живина МVI125W 230V 50Hz ком 3.584,00 

- 70W пригушница натријум ком 4.165,00 

- 110W пригушница жива ком 4.165,00 

- 125W пригушница жива ком 4.165,00 

- 250W пригушница натријум ком 6.671,00 

10 
Набавка, транспорт и уградња (замена) прегорелих упаљача на стубним 
светиљкама 70-400W 

ком 2.604,00 

11 

Набавка, транспорт и уградња (замена) керамичких грла на стубним  
светиљкама свих врста: 

- е27 ком 1.855,00 

- е40 ком 2.142,00 

12 

Набавка, транспорт и монтажа самоносећег кабла 

- Х00-А2х16мм м 270,20 

- Х00-А4х16мм м 385,00 

13 Набавка, транспорт и уградња (замена,монтажа) спроводнице м   

14 Набавка, транспорт и уграња (замена) кондензатора  ком 2.100,00 

15 
Набавка, транспорт и уграња (замена) поклопца светиљке (пласични или 
лимени) 

ком   

16 
Набавка, транспорт и уграња (замена) заштитног стакла за стубне 
светиљке 200W 

ком 2.044,00 

17 Набавка, транспорт и уграња (замена) протектора (сенило) ком 1.820,00 

18 Набавка, транспорт и уградња лире од 0,5 до 1,5м ком 4.200,00 

19 
Набавка, транспорт и уграња (замена) светиљке, комплет, са сијалицом 
70W e27 натријум 

ком 8.848,00 

20 Набавка, транспорт и уградња (замена) металног стуба висине до 4м ком   

21 

Набавка, транспорт и уграња (замена) рефлектора: 

- 30W ком 6.160,00 

- 50W ком 7.140,00 

- 100W ком 9.940,00 

- 150W ком 13.440,00 

22 Набавка, транспорт и уградња (замена) клема свих врста (AL/CU) ком 546,00 

23 Фидос ком 812,00 
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24 Набавка,транспорт и уградња (замена) слободно стојећег ормана ком 37.660,00 

25 Набавка, транспорт и уградња (замена) стубног ормана ком 26.400,00 

26 
Набавка транспорт и уградња (замена) затезне стезаљке.  
PА 25 2Х10/2Х16/2Х25мм ком 532,00 

27 Набавка, транспорт и уградња (замена) кабловске плочице ком 1.400,00 

28 Набавка, транспорт и уградња (замена) прикључне плочице у стубу ком 4.620,00 

29 Набавка, транспорт монтажа кабловске чауре ком 770,00 

30 Набавка, транспорт и монтажа кабловске клеме ком 3.150,00 

31 
Набавка, транспорт и уградња (монтажа) обујмице SKS 130-150 (шелна за 
стуб) 

ком 1.526,00 

32 Демонтажа светиљки ком 2.100,00 

33 Демонтажа рефлектора ком 2.520,00 

34 Демонтажа лире ком 1.680,00 

35 Демонтажа металних стубова висине до 4м ком 6.790,00 

36 
Рад радника на прочишћавању трасе у циљу уредног одржавања уличне 
расвете (шибљe и растињe) м 630,00 

37 Контактор 95А ком 16.464,00 

38 Стубна улична светиљка 150W са сијалицом и конзолом ком 7.840,00 

39 Улична светиљка 150W са сијалицом ком 18.704,00 

40 Заштитно стакло жива 200W ком 2.108,75 

41 Сенило AL 200 ком 1.925,00 

42 Гребенаста склопка GS-10-53-U ком 4.263,00 

43 Гребенаста склопка GS4G 10-53-S18 (на шину) ком 5.563,60 

44 Дин шина C1M перфорирана ком 466,90 

45 Чешаљ сабирни 1P/1,2mm/57M-1m ком 1.015,00 

46 Каналица перфорирана 40x40x2000 ком 847,00 

47 Бужир Ø23 PVC/laki м 287,42 

48 Набавка, транспорт и уградња свих врста клема (низајућа, струјна, AL/CU) ком 728,00 

49 Кабловска плоча PRP-4 ком 3.001,60 

50 Вијак 6x60 ком 30,80 

51 Навртка 6x60 ком 30,80 

52 

Набавка, транспорт и уградња бетонског стуба 9/250 на удаљености до 
3км. (Набавка, транспорт и уградња бетонског стуба 9/250 на удаљености 
дужој од 3км цена ће се обрачунавати тако што ће се за сваки наредни 
започети километар преко 3км применити 70% од цене горива на дан 
извођења радова и додатни трошкови превоза радне машине по радном 
часу и камиона и других превозних средстава до локације где се радови 
изводи). 

ком 38.000,00 

 
*Цене су без урачунатог ПДВ-а. 
 
Напомена: Уколико се уграђује материјал који се не налази у ценовнику, обрачун ће се вршити на основу 
набавне цене из рачуна, трошкова уградње и манипулативних трошкова. Ценовник и све позиције из 
ценовника су настале на основу спецификације за радове на уличној расвети на територији општине Брус за 
2022. годину. 

 
 
 
Генерална напомена: За све остале врсте услуга према Оснивачу и другим корисницима које нису 
предвиђени овим ценовником, обрачун ће се вршити на основу цене материјала и манипулативних трошкова. 

 
 
 
 
 

 




