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Број: 3974-4/2022 
Датум: 29.12.2022.год. 

 
 
 
На основу члана 22. и члана 69. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и члана 
34. и члана 57. Статута ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" 
Врњачка Бања је донео Одлуку о усвајању измењеног и допуњеног Ценовника ЈП "Нови 
Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 3513/2022 од 10.11.2022. године, на коју је сагласност дала 
Скупштина општине Врњачка Бања Решењем бр. 38-21/22 од 23.12.2022. године, а чији је саставни 
део:  

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЛЕЖАВАЊА 
ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

    
Р.бр. Услуге обечежавања вертикалне сигнализације 

Јединица 
мере 

Цена са 
пдв-ом 

1 

Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака.                                                                                               
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада 
постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље 
око стуба и распланирање вишка земље. 

ком 1.400,00 

2 
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака.                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,постављање стуба у нормалан 
положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог. 

ком 600,00 

3 
Исправљање искривљеног саобраћајног знака.                                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљањеискривљеног 
саобраћајног знака. 

ком 500,00 

4 
Причвршћивање олабављеног знака за стуб.                                                                                                  
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб 
утезањем шелни. 

ком 300,00 

5 
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама.                                                                                               
Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у 
возило и истоваром на депонију. 

ком 400,00 

6 

Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15.                                                       
Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта до 
места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15, 
затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или 
одбацивање низ косину насипа. 

ком 2.600,00 

7 
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом.                                                                                   
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада,вађење стуба из земље, 
разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију. 

ком 600,00 

8 
Монтирање саобраћајног знака.                                                                                                                                     
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и 
причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица. 

ком 700,00 

9 
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје.                                                                           
Цена обухвата:набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта до 
места рада, чишћење и фарбање стуба. 

ком 600,00 

10 
Чишћење саобраћајног знака.                                                                                                                                       
Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку  течности за чишћење 
саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног знака. 

ком 300,00 

11 
Набавка топлоцинкованог стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5 мм.                                                      
Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање 
заштитног пластичног чепа. 

м1 1.500,00 

12 
Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм , класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                                       
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 8.500,00 
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13 
Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                        
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 8.000,00 

14 
Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                          
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 10.000,00 

15 
Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених 
рубова.                                                                                                                                           
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 4.000,00 

16 
Набавка саобраћајног знака 400x400 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, 
повијених рубова.                                                                                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 4.000,00 

17 
Набавка допунске табле 400x200 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених 
рубова.                                                                                                                                                    
Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 2.500,00 

18 
Набавка допунске табле 600x200 , класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених 
рубова.                                                                                                                                                 Цена 
обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње. 

ком 4.500,00 

19 
Набавка бетонске кугле ø300 мм.                                                                                                                                            
Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње. 

ком 2.500,00 

20 
Набавка челичног стуба ø100 мм, висине 500мм.                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стубаса анкер плочом до места уградње. 

ком 8.000,00 

21 

Уградња бетонске кугле или челичног стуба.                                                                                                          
Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до места 
рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и 
одвожењем остатка материјала. 

ком 2.000,00 

 

 

 

Р.бр. Услуге обележавања хоризонталне сигнализације 
Јединица 

мере 
Цена са 
пдв-ом 

1 

Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где 
су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање 
пре обележавања.                                                                                                                                                                                                                                                     
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за 
обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, премеравање, 
тачкање и обележавање линије. 

м1 80,00 

2 

Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру постојеће 
линије.                                                                                                                                                                        
Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за 
обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и 
обележавање линије. 

м1 60,00 

3 

Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.                                                                                                                
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона и 
радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање линија и 
ознака уз употребу мобилног компресора. 

м2 650,00 

4 

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назиру 
постојеће линије.                                                                                                                                                                                 
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона и 
радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање паркинг места 
уз употребу мобилног компресора. 

ком 650,00 

5 

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно 
премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних 
предузећа и установа чији је оснивач општина.                                                                                                                       
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона и 
радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање паркинг места 
уз употребу мобилног компресора. 

ком 800,00 
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6 

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно 
премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких 
лица.                                                                                                                                                    Цена 
обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона и 
радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање паркинг места 
уз употребу мобилног компресора. 

ком 1.600,00 

7 

Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м.                                                                                                                               
Цена обухвата: набавку боје и разређивача,превоз боје и разређивача , перли,шаблона и 
радника од пункта до места обележавања,припрему боје и обележавање натписа уз 
употребу мобилног компресора. 

ком 1.600,00 

8 

Уградња лежећег полицајца 

ком 8.500,00 Цена обухвата: превоз лежећег полицајца и радника од пункта до места рада, бушење 
рупа у асфалту, постављање и причвршћивање лежећег полицајца на асфалт. 

 

* Ценовник се примењује од 01.01.2023. године. 
 

 

 

 

 

Директор 
ЈП "Нови Аутопревоз" 

Врњачка Бања 
 

__________________ 
Иван Дуњић 

 


