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Техничке спецификације и предмер радова 

 
 

Извођење радова на изградњи и одржавању објеката акумулације "Стубо-Ровни" 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 3 
 

Партија 3. Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве) 
 

У склопу водопривредног система Ровни поред бране и акумулације  изведени су 
инспекцијски и локални пут . Услед ових падавина оштећени су инспекцијски путеви на 

реци Сушица,Јабланица и Ледењак.   
Неопходни су радови на поправци туцаничког застора на овим саобраћајницама, машинско 

чишћење чишћење склизнутог земљовитог  и другог материјала , чишћење наноса и 
цевастих пропуста, уређење берме са ручним ископом, машинско  кавање камених косина 

багером, у циљу редовног одржавања пута. 
 
 
 

        РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТА СТУБО – БРЕЗОВИЦЕ (ЛОКАЦИЈА НОВЕ ЦРКВЕ) 

      

      
ред.бр. опис позиције јед.мере количина јед.цена укупно 

1 припремни радови         

1.1 

Изнајмљивање депоније.  
Позиција обухвата : проналазак, закуп, 
одржавањедепоније,одржавање прилаза 
депонији и испуњење (извршење) свих 
ставки Уговора потписаних са власником 
депоније, у времену од почетка радова до 
примопредаје објекта Инвеститору. Средња 
транспортна даљина до депоније 
СТД=15км.  
Паушални обрачун. 

паушал 1,00   
 

1.2 

Геодетски радови . Радови обухватају : 
геодетски снимак нултог стања терена, 
геодетски снимак изведених радова, обрада 
података и израда доказница количина 
радова.                                                               
Паушални обрачун. 

паушал 1,00   
 

  укупно припремни радови        
2 главни радови         

2.1 

Ручно чишћење наноса из цевастих 
пропуста. 
Позиција обухвата превоз радника, 
одстрањивање свих наноса и отпадака из 
пропуста са утоваром у колица, превоз уз 
косину на 10м, ручни утовар у камион и 
превоз на депонију СТД=10км. 

kom 15,00   
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2.2 

Уређење берме. 
Позиција обухвата превоз радника, 
уређење береме са ручним ископом  до 10 
цм, ручни утовар и превоз  материјала  на 
депонију. 
Обрачун по М². 

М² 1.450,00   
 

2.3 

Машинско кресање денивелисане банкине.  
Позиција обухвата, кресање  банкине  у 
слоју oд=10цм  грејдером  90 % и ручним 
дотеривањем 10 %, са разастирањем  
материјала  низ  косину  насипа .        
Обрачунпо  М².  

 М² 8.500,00   
 

2.4 

Машинско  кавање  камених  косина  
багером , са  утоваром  у возило и превозом  
на  депонију. Обрачун по М³. 

М³ 70,00   
 

2.5 

Машинско чишћење  склизнутог  
земљовитог  и  другог материјала  са  
утоваром  и  одвозом  на  депонију. 
Локација клизишта на стационажи 1+110 км 
.                  Обрачун по м3. 

      

 

а Материјал III и IV категорије М³ 200,00   
 

б Материјал  V и VI категорије М³ 150,00   
 

2.6 

Ручно чишћење  материјала  из  одрона  у 
зони  асфалтне  риголе,  утоваром  и  
одвозом  на депонију. Предметне деонице  
су : 1.500,0 м; 200 м; 700 м и 550 
м.Материјал V и VI  категорије. 
Обрачун по М'. 

М' 2.950,00   
 

2.7 

Чишћење  материјала  V  и  VI  категорије  
од  одрона  са  асфалтног  коловоза  са  
утоваром  и  одвозом  на депонију  до 10 км. 
Радове се изводе комбиновано 50% 
машински и 50% ручно .                                                                         
Обрачун по М³. 

М³ 180,00   
 

  укупно главни радови        

      
 

    
 

      
      

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:    

 

 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

 

 
ГЛАВНИ РАДОВИ       

 

 
УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а       

 
 
 


