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TROŠKOVNIK Ev-Jed-4/21 
 

Opis predmeta nabave ( 1+2+3+4+5+6) 

Radovi se sastoje od: 

- probijanja dionice 

- miniranje 

- planiranje 

- frezanja dionice 

- ravnanja dionice 

- valjanja predmetne dionice 

 

 

1/ RADOVI NA DIONICI PUTA U PREDJELU „Primošten Burnji“ (dionica Prodolje – Baruša 

vrhovi u duljini cca 450 metara i širine 3,5 metara): probijanje, miniranje, planiranje, frezanje, 

ravnanje, valjanje 

 

Jedinična cijena predmetnih radova po m2 odgovara iznosu od 

……….................................../slovima:…………………………………/ (navedeni iznos je bez PDV-

a) 

Za površinu predmetne dionice ponuđena cijena iznosi: 

Cijena ponude, bez PDV-a: ……………………………………………………………………….. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Iznos PDV-a (25%): ……………………………………………………………………………….…. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om: ………………………………………………….…………. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om. 

 

2/ RADOVI NA DIONICI PUTA U PREDJELU ''Primošten Burnji '' (dionica''Ciser u duljini cca 

500 metara i širine 4 metara): probijanje, planiranje, frezanje, ravnanje, valjanje  

 

Jedinična cijena predmetnih radova po m2 odgovara iznosu od  

http://www.primosten.hr/


………................................./slovima:…………………………………/ (navedeni iznos je bez PDV-

a) 

Za površinu predmetne dionice ponuđena cijena iznosi: 

Cijena ponude, bez PDV-a: ………………………………………………………………. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………) 

Iznos PDV-a (25%): ……………………………………………………………………. 

(slovima: …………………………………………………………………………………….) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om: ……………………………………………………. 

(slovima: …………………………………………………………………………………….) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om. 

 

3/ RADOVI NA DIONICI PUTA U PREDJELU ''Primošten Burnji'' (dionice Podgreben u dužini 

od 60 m, Prodolje u dužini od 50 m, Podbojana u dužini od 120 m širine 4 m): probijanje, planiranje, 

frezanje, ravnanje, valjanje  

 

Jedinična cijena predmetnih radova po m2 odgovara iznosu od 

……….................................../slovima:…………………………………/ (navedeni iznos je bez PDV-

a) 

Za površinu predmetne dionice ponuđena cijena iznosi: 

Cijena ponude, bez PDV-a: ……………………………………………………………………….. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Iznos PDV-a (25%): ……………………………………………………………………………….…. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om: ………………………………………………….…………. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om. 

 

 

4/ RADOVI NA DIONICI PUTA U PREDJELU ''Primšten Južni '' Jarnik ( dionica''Uzbrdica-

Poluprazno u dužini od 400 m'' i širini 4 m): čišćenje , širenje, frezanje, cementiranje  

 

Jedinična cijena predmetnih radova po m2 odgovara iznosu od 

……….................................../slovima:…………………………………/ (navedeni iznos je bez PDV-

a) 

Za površinu predmetne dionice ponuđena cijena iznosi: 

Cijena ponude, bez PDV-a: ……………………………………………………………………….. 



(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Iznos PDV-a (25%): ……………………………………………………………………………….…. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om: ………………………………………………….…………. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om. 

 

5/ RADOVI NA DIONICI PUTA U PREDJELU ''Primošten južni ''Jarnik ( dionica Prolazno u 

dužini od 800 m i širine 4 m): čišćenje krajeva, frezanje, ravnanje, valjanje 

 

Jedinična cijena predmetnih radova po m2 odgovara iznosu od 

……….................................../slovima:…………………………………/ (navedeni iznos je bez PDV-

a) 

Za površinu predmetne dionice ponuđena cijena iznosi: 

Cijena ponude, bez PDV-a: ……………………………………………………………………….. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Iznos PDV-a (25%): ……………………………………………………………………………….…. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om: ………………………………………………….…………. 

(slovima: ……………………………………………………………………………………………….) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om 

 

UKUPNO – ZBROJNO (1+2+3+4+5) 

Cijena ponude, bez PDV-a:  

……………………………………………………………………………………. 

(slovima: 

……………………………………………………………………………………) 

Iznos PDV-a (25%):  

……………………………………………………………………………………. 

(slovima: 

……………………………………………………………………………………) 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:  



……………………………………………………………………………………. 

(slovima: 

……………………………………………………………………………………) 

 s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, 

iznos od PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

(ime, prezime, potpis i ovjera 

 ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

 

 

NAPOMENA: 

Obvezan je prethodan obilazak trase od strane Izvođača na dionici izvođenja radova, što 

podrazumijeva da je Ponuditelj upoznat sa stanjem na terenu na kojem se planiraju izvršiti predmetni 

radovi na koje se ova ponuda odnosi, a koje dionice su detaljno iskazane na grafičkom prikazu koji 

je privitak Zahtjevu za pripremu i početak postupka nabave. 


