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Godina XXX - Broj 48 NOVI SAD, 21. decembar 2011. primerak 460,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

661
На основу Акционог плана за спровођење активнос-

ти у борби против дрога на територији Града Новог Са-
да од 2010. до 2013. године (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 25/2010) Градско веће Града Новог Сада 
на 174. седници од 6. децембра 2011. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОГРАМУ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА  

ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм за спро-
вођење активности у борби против дрога на територији 
Града Новог Сада за 2011. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део овог решења.

II. Програмом, у складу са циљевима и активностима 
утврђеним у Акционом плану за спровођење активнос-
ти у борби против дрога на територији Града Новог Са-
да од 2010. до 2013. године ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 25/10), утврђени су циљеви, главне 
активности, активности, индикатори, носиоци активнос-
ти, извори финансирања и временски оквир за њихово 
спровођење. 

III. Основи циљеви који се желе постићи Програмом су:
1. координација,
 2. смањење потражње дрога,

3. прикупљање података, информисање и евалуа-
ција.

IV. Носиоци појединих активности из Програма де-
финисани су тако што се за сваку активност одређују 
носиоци и то они који предлажу и реализују те актив-
ности. 

V. Финансијска средства потребна за реализацију 
главних активности и активности Програма опредеље-
на су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годи-
ну, у оквиру надлежних градских управа, а у складу са 
њиховим планираним главним активностима и актив-
ностима.

VI. Надзор над реализацијом Програма врше градс-
ке управе, у делу који се односи на реализацију главних 
активности и активности из њихове надлежности.

VII. Градске управе подносе, Комисији за борбу про-
тив дрога, годишњи извештај о реализацији главних ак-
тивности и активности из своје надлежности које су 
утврђене Програмом.

         Комисија из става 1. ове тачке подноси, Градском 
већу Града Новог Сада, годишњи извештај о реализа-
цији Програма. 

VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-76/2011-II
6. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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662
На основу члана 44. став 2. Одлуке о држању до-

маћих животиња ("Службени листа Града Новог Сада", 
бр. 60/10, 12/11 и 17/11-испр.) Градско веће Града Новог 
Сада на 173. седници од 2. децембра 2011. године до-
носи

 
П Р О Г Р А М 

КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим програмом уређује се контрола и смањење 
популације напуштених паса и мачака на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) према специ-
фичности средине.

II. Велики број напуштених паса и мачака на терито-
рији Града у највећој мери представља последицу по-
нашања власника, грађана и природне репродукције. 
Тачан број напуштених паса и мачака је веома тешко 
одредити, јер постоји велики број власника паса или 
мачка који своје кућне љубимце свесно или несвесно 
пуштају без контроле што доприноси повећању њихове 
репродукције.

Неселективна еутаназија напуштених паса и мачака 
представља чин који није у складу са цивилизацијким 
тековинама и није ефикасно средство за контролу бес-
нила, нити за дугорочно смањивање броја напуштених 
паса и мачака јер не доводи до решавања узрока про-
блема - неодговорног власништва. Еутаназија пред-
ставља нехумано поступање са осећајним бичима док 
истовремено постоји хумана алтернатива.

У циљу решавања проблема напуштених паса и ма-
чака неопходно је остварити потпуну сарадњу надлеж-
ног министарства, локалне самоуправе, комуналних 
предузећа, ветеринарских служби и удружења за за-
штиту животиња и грађана.

III. Циљеви доношења овог програма су:
1. Социјално-безбедносни - смањење напада на 

грађане као и нарушавање јавно реда и мира.
2. Економски - смањење трошкова у случају одштет-

них захтева грађана,
3. Здравствени - спречава се ширење и преношење 

заразних болести, као и болести које су заједнич-
ке људима и животињама (зоонозе),

4. Хигијенско-еколошки - спречава се растурање от-
пада из посуда за сакупљање отпада и спречава 
се прљање површина јавне намене,

5. Едукативни - подизање укупне свести грађана, и
6. Хумани однос према животињама - хумано посту-

пање са животињама је мера у интересу и људи и 
животиња.

IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реа-
лизоваће се следећим мерама:

1. регистрација и обележавање свих паса и мачака,
2. изградња прихватилишта,
3. стерилизација,
4. удомљавање,
5. едукација и информисање, и 
6. еутаназија.

1. Популација напуштених паса и мачака повећава 
се због неадекватног односа власника односно држала-
ца паса и мачака. С обзиром да велики број власника, 
односно држалаца паса и мачак их напуштају неопход-
но је да се спроведе регистрација и обележавање ових 
животиња, као и стимулација власника да их обележи и 
чипује. Одлуком о држању домаћих животиња пред-
виђено је да власник, односно држалац пса и мачке ду-
жан да их обележи и региструје. Грађани треба да се 
упознају са наведеном обавезом и то путем срестава 
јавног информисања, кроз поделу обавештења, триби-
на, едукације у школама, итд. Обележавањем и регист-
ровањем паса и мачака стварају се повољнији услови 
за једноставно проналажење њихових власника.

2. Изградња прихватилишта представља обавезу 
предвиђену у члану 66. Закона о добробити животиња, 
који прописује да је орган јединице локалне самоуправе 
дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој тери-
торији има напуштених животиња. Орган јединице ло-
калне самоуправе дужан је, по истом Закону, да обез-
беди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и 
изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу 
и смештај у прихватилишту. Изградња прихватилишта 
представља законску обавезу за Град, али и нужност 
да би се проблем велилог броја напуштених паса и ма-
чака свео на прихватљиве оквире, а очекивани резул-
тати су:

- обезбеђење услова за поступање са напуштеним 
псима и мачкама у складу са савременим принци-
пима, прописима, стандардима и начелима,

- побољшање здравственог стања свих паса и мача-
ка у Граду,

- повећање безбедности становништва,
- смањење могућности злоупотребе паса и мачака, и
- допринос заштити животне средине.
3. Стерилизација је најефикаснија мера којом се 

смањује популација напуштених паса и мачака, регули-
ше бројност популације у прихватилиштима, као и њи-
хова неконтролисана репродукција.

4. Удомљавање напуштених паса и мачака из при-
хватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања 
и том приликом морају бити ваксинисани, стерилисани 
и обележени.

5. Власници паса и мачака се едукацијом и инфор-
мисањем упознају са особинама и потребама паса и 
мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака 
као и законским обавезама власника паса и мачака.

6. Еутаназија је лишавање живота паса и мачака на 
хуман начин, док су Законом о добробити животиња про-
писани случајеви када се еутаназија може спроводити.

У осталим случајевима примењује се Стратегија "ух-
вати-стерилиши-пусти" (CNR, catch-neuter-release).

Стратегија "Ухвати-стерилиши-пусти" је метод који је 
уведен као хумана алтернатива еутаназији, а за огра-
ничавање бројности популације напуштених паса и ма-
чака.

Светска организација за дравље животиња (OIE) 
препоручује да програми контроле бројности попула-
ције уличних животиња морају да се заснивају на хума-
ним методама, пре свега стерилизацији.
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Заступници CNR стратегије истичу да је овај метод 
за ограничавање популације напуштених паса и мачака 
делотворнији од лишавања живота, јер кад се уклоне 
сви напуштени пси и мачке с једне територије, пси и 
мачке из околних области ће почети да се насељавају у 
тој области у којој постоје склоништа и храна и почеће 
да се размножавају. С друге стране, стерилисани на-
пуштени пси и мачке враћени на првобитна станишта 
не могу са се разножавају, чувају територију и спреча-
вају долазак нестерилисаних паса и мачака. Бројност 
популације може да се контролише ако се придошли 
напуштени пси и мачке стерилишу пре него што почну 
да се размножавају.

V. На територији Града послове прикупљања, прево-
за и збрињавања напуштених паса и мачака, њихове 
тријаже, вакцинисања, стерилисања, чиповања и по-
новног пуштања из прихватилишта обавља правно ли-
це или предузетник коме су ти послови поверени.

VI. Да би овај програм у целости био реализован 
потребно је предвидети и обезбедити средства за рад 
и функционисање прихватилишта, као и за спровођење 
предвиђених мера и то из буџета Града, донација од ос-
талих нивоа власти и донација од невладиних органи-
зација и појединаца.

VII. Овај програм ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења и објавиће се у "Службеном листу Гра-
да Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3545/2011-II
2. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

663
На основу чална 106. Статута Града Новог Сада - 

пречишћен текст ("Службени лист Града новог Сада", 
број 43/08), а у вези са чланом 162. став 4. Закона о по-
реском поступку и пореској администрацији ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 
72/09 и 53/10), Градско веће Града Новог Сада, уз са-
гласност министра за људска и мањинска права, држав-
ну управу и локалну самоуправу, број: 119-110-00-
00098/2011-02 од 8. децембра 2011. године, на седници 
175. од 13. децембра 2011. године, доноси

 
П Р А В И Л Н И К  

О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОРЕСКОГ 
ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

I.  УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и садржина 
службене легитимације пореског инспектора и пореског 

извршитеља, као и начин вођења евиденције о издатим 
легитимацијама у Градској пореској управи (у даљем 
тексту: Управа).

II.  СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ  
 ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

Члан 2.

Службена легитимација из члана 1. овог правилника 
издаје се пореским инспекторима и пореским изврши-
тељима, запосленим у Управи, ради обављања инспек-
цијских послова из надлежности Управе.

Члан 3.

Службена легитимација се издаје према обрасцима 
који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део.

Службена легитимација је величине 10,5 cm х 14,5 cm.
Службена легитимација пореског инспектора и по-

реског извршитеља садржи предњу страну и полеђину.
Предња страна штампаног дела службене легитима-

ције садржи:
- у горњем делу у средини мали грб Града Новог Сада;
- испод малог грба, на средини текст:
"Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Нови Сад
Градска пореска управа
Службена легитимација порески инспектор или по-

рески извршитељ"
-  испод текста: "Службена легитимација порески 

инспектор или порески извршитељ", са десне 
стране, налази се место за фотографију, дименз-
хија 28 mm х 32 mm, преко које се у доњем левом 
углу утискује печат Управе;

-  на средини обрасца налази се место за печат 
("МП");

-  испод холограма и фотографије налази се: 
"ИМЕ", са означеним местом за уписивање имена 
пореског инспектора или пореског извршитеља;

-  испод речи "ИМЕ", налази се реч: "ПРЕЗИМЕ" са 
означеним местом за уписивање презимена по-
реског инспектора или пореског извршитеља;

-  испод речи "ПРЕЗИМЕ", налази се реч "ЈМБГ" са 
означеним местом за уписивање јединственог ма-
тичног броја грађана;

-  испод речи "ЈМБГ" на средини обрасца налази се 
регистарски број легитимације.

Полеђина штампаног дела службене легитимације 
садржи:

-  у горњем делу, у средини текст: "ОВЛАШЋЕЊА 
ИНСПЕКТОРА" или "ОВЛАШЋЕЊА ИЗВРШИ-
ТЕЉА";

-  ИСПОД ТЕКСТА: "ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА" 
или "ОВЛАШЋЕЊА ИВРШИТЕЉА" одштампан 
је текст следеће садржине: "у вршењу инспекцијс-
ког надзора инспектор има права и дужности 
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утврђене законом о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10);

-  на левој страни, испод текста о правима и дужно-
стима пореског инспектора или пореског изврши-
теља, у загради наведене су речи: "датум изда-
вања, изнад којих је означено место за уписивање 
датума издавања легитимације,

-  испод речи: "датум издавања" на средини обрасца 
је поље означено за место печата ("МП"), а десно 
се налази место означено за потпис начелника.

 
III.  ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ СЛУЖБЕНИМ  
  ЛЕГИТИМАЦИЈАМА

Члан 4.

Евиденцију о издатим службеним легитимацијама 
води Управа.

Евиденција из става 1. овог члана садржи:
-  име и презиме лица коме је службена легитимација 

издата,
-  регистарски број службене легитимације,
-  датум издавања,
-  датум враћања, замене или оглашавања службене 

легитимације навежећом
-  напомену.

Члан 5.

Начелник Управе решењем утврђује евиденциони 
број пореског инспектора, односно пореског изврши-
теља и одлучује о издавању службене легитимације.

Порески инспектор или порески извршитељ након 
преузимања службене легитимације потписује реверс 

који ће се приложити уз решење о издавању службене 
легитимације.

Члан 6.

Ако порески инспектор или порески извршитељ ош-
тети, изгуби или на други начин остане без своје служ-
бене легитимације, дужан је да о томе истог дана оба-
вести начелника Управе, који ће је решењем огласити 
неважећом.

Пореки инспектор, односно порески извршитељ ду-
жан је да врати службену легитимацију начелнику Уп-
раве, најкасније у року од три дана од дана:

-  престанка радног односа,
-  промене организационе јединице,
-  престанка статуса овлашћеног службеног лица,
-  мировања права и обавеза из радног односа или 

удаљења са рада.
У случају из става 2. овог члана начелник Управе ће 

решењем огласити службену легитимацију неважећом.

IV.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/2011-525-II/1
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
     Мр Зоран Мандић, с.р.

Предња страна штампаног дела службене  
легитимације садржи:

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ОБРАЗАЦ БРОЈ I 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА

. .

: ____________________________
: ____________________________

: ____________________________
: ________

,

,
.

_______________        __________________________    
     ( )                            ( )

. .



21. decembar  2011. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 48 – Strana 1257.    

664
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града Но-
вог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 59/10, 23/11 и 38/11)) на предлог Градоначелни-
ка Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 
175. седници од 13. децембра 2011. године доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I

У Решењу о Прораму инвестиционих активности за 
средње школе ("Службени лист Града Новог Сада" број 
22/11), Програм инвестиционих активности за средње 
школе за 2011. годину, који је саставни део Решења, 
мења се и гласи:

Предња страна штампаног дела службене  
легитимације садржи:

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ОБРАЗАЦ БРОЈ II 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

"П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима
1.1 Техничка школа „Милева Марић“ Завршетак надоградње 14.000.000,00

Укупно: 14.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима

2.1 Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Адаптација припремне просторије за физичко 
васпитање 1.600.000,00

. .

: ____________________________
: ____________________________

: ____________________________
: ________

,

,
.

_______________        __________________________    
     ( )                            ( )

. .
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2.2. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Адаптација зборнице у трим салу и адаптација 
свлачинице и реконструкција архиве 2.100.000,00

2.3. Средња машинска школа Адаптација грејних инсталација 3.300.000,00

2.4. Техничка школа „Павле Савић“ Подополагачки радови у кабинетима 
информатике и у салону за педикир и маникир 350.000,00

2.5. Саобраћајна школа „Пинки“ Извођење радова на унутрашњем уређењу 
учионица за практичну наставу 3.400.000,00

Укупно: 10.750.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима

3.1 Гимназија „Светозар Марковић“ Стручни надзор над извођењем грађевинских 
радова у приземљу и сутерену школе 75.000,00

3.2. Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“

- Измена пројекта надоградње 89.000,00
- Прикључење надограђеног спрата  
  на топлификациони систем 312.000,00

- Технички надзор 250.000,00

3.3. Техничка школа „Павле Савић“
- Стручни надзор над извођењем радова на  
   адаптацији подрумског простора 52.000,00

-  Идејни пројекат за две учионице 21.000,00

3.4. Саобраћајна школа „Пинки“
Израда пројектно-техничке документације за 
адаптацију и унутрашње уређење учионице 
за практичну наставу

303.000,00

3.5. Пољопривредна школа са домом ученика 
Футог

Израда пројектно-техничке документације, 
прва фаза 3.700.000,00

- Стручни надзор 160.000,00
- Израда главног пројекта за  
  производњу сира за занатску  
  млекару у школи

77.500,00

- Геодетска мерења 54.000,00
- Израда пројекта стакленика 91.500,00

3.6. Гимназија „Лаза Коситћ“ Геодетски радови и пројекат парцелације 110.000,00

3.7. Балетска школа Нови Сад Израда пројектне документације за санацију 
плафона и вршење надзора 120.000,00

3.8. Гимназија “Јован Јовановић Змај” Израда главног пројекта реконструкције 
главне куполе на школи 383.000,00

3.9. Средња машинска школа Надзор над реконструкцијом грејне 
инсталације 142.000,00

3.10. Гимназија “Исидора Секулић” Надзор над реконструкцијом свечане сале 60.000,00
Укупно: 6.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
4.1. Средња балетска школа Фотокопир апарат 65.000,00
4.2. Медицинска школа „7. април“ Рачунар и пројектор 82.000,00
4.3. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Столице, ормари, клима уређаји 248.000,00
4.4. Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Рачунарска опрема 1.200.000,0

4.5. Техничка школа „Павле Савић“ Фотокопир апарати, штампачи, ормари, 
столови и столице за зборницу 246.500,00

4.6. Школа за средње образовање  
„Милан Петровић“ Опрема за зборницу 1.158.500,00

Укупно: 3.000.000,00
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5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
5.1. Музичка школа „Исидор Бајић Хармоника и клавир 294.500,00

5.2. Средња школа „Светозар Милетић“
Рачунарска опрема 1.200.000,00
Намештај за учионице 250.000,00

5.3. Средња балетска школа Рачунар 45.700,00
5.4. Електротехничка Школа „Михајло Пупин Школски намештај 300.000,00
5.5. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Пројектори 60.000,00

5.6. Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Опремање учионица у новосаграђеном 
објекту 1.650.000,00

5.7. Средња машинска школа
Пројектори, апарати за варење и графоскоп 240.700,00

- Озвучење и музички инструменти 250.000,00
5.8. Техничка школа „Павле Савић“ Опремање учионица 356.300,00
5.9. Гимназија „Исидора Секулић“ Рачунарска опрема 150.000,00

5.10. Школа за средње образовање „Милан 
Петровић“

Опремање учионица у новосаграђеном 
објекту 1.702.800,00

Укупно: 6.500.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
6.1. Гимназија „Светозар Марковић Књиге за библиотеку 250.000,00
6.2. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Књиге за библиотеку 100.000,00
6.3. Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Књиге за библиотеку 80.000,00
6.4. Средња машинска школа Књиге за библиотеку 200.000,00
6.5. Гимназија „Лаза Костић“ Књиге за библиотеку 120.000,00

Укупно: 750.000,00
“

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-482/2011-II
13. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

 
665

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 175. 
седници од 14. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА  

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД  

ЗА 2011. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. 
годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 10/11 и 
26/11), тачка III мења се и гласи:

“III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укупном из-
носу од 88.052.331,00 динара, и то: из извора финанси-
рања 01 у износу од 85.909.331,00 динара, и из извора 
финансирања 07 у износу од 2.143.000,00 динара, а ко-
ристиће се у складу са оствареним приходима буџета, 
по приоритетима и динамици утврђеним у овом програму.”



1260. strana – Broj 48 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 21. decembar 2011.

II

У Програму инвестиционих активности за установе 
културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину, 
који је саставни део Решења о Програму инвестицио-
них активности за установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад за 2011. годину, у тачки I износ: 

“88.842.331,00 динара” замењује се износом: 
“85.909.331,00 динара”.

У подтачки 2. алинеја друга, износ: “56.727.200,00 ди-
нара” замењује се износом: “49.031.200,00 динара”.

У алинеји четвртој износ: “2.820.000,00 динара” за-
мењује се износом: “7.583.000,00 динара”.

Табела 1 мења се и гласи:

“1

Рб Индиректни 
корисник Пфп Ек. 

клас. Опис Намена за коју ће се средства 
користити

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

1.1 Културни центар 
Новог Сада 350.02 5122 Административна 

опрема

Набавка и монтажа техничке опреме:
електронска и фотографска опрема, 
комуникациона опрема, набавка и 
монтажа мобилијара: опрема за до-
маћинство и канцеларијски намештај 
и опрема

28.197.190,00 јануар

1.2 Културни центар 
Новог Сада 351.01 5151 Нематеријална 

имовина Откуп ауторских права 200.000,00 јануар

Укупно: 28.397.190,00

"

Табела 2 мења се и гласи:

“2

Рб Индиректни 
корисник Пфп Ек. 

клас. Опис Намена за коју ће се средства 
користити

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

2.1

„Новосадско 
позориште-
Ujvideki 
Szinhaz“

350.02 5122 Административна 
опрема

Уградња централног климатизаци-
оног система:демонтажа постојећег 
система, уградња новог система, 
постављање нових цеви за одвод и 
довод ваздуха и постављање нових 
усисних и издувних елемената

15.153.000,00 фебруар

2.2 Позориште 
младих 349.02 5113

Капитално 
одржавање 
зграда и објеката

Санација дрвеног пода на Великој 
сцени, санација доводне електричне 
мреже до мерне групе и главног 
разводног ормара, успостављање 
нове инсталисане снаге у Великој 
сали, санација гледалишта Велике 
сале (пресвлачење столица)

8.500.000,00 фебруар

2.3
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

351.01 5151 Нематеријална 
имовина Набавка књига 1.000.000,00 фебруар

Укупно: 24.653.000,00

“
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После табеле 10 додаје се табела 11 која гласи:

“11

Рб Индиректни 
корисник Пфп Ек. 

клас. Опис Намена за коју ће се средства 
користити

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

11.1
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

350.04 5126 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме за извођење 
светлосно-тонских ефеката 1.722.000,00 новембар

11.2
Установа за 
израду таписерија 
“Атеље 61”

350.02 5122 Административна 
опрема Набавка грејних тела 26.000,00 новембар

11.3
Установа за 
израду таписерија 
“Атеље 61”

350.04 5126 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт Набавка вертикалног разбоја 41.000,00 новембар

11.4 Културни центар 
Новог Сада 350.04 5126 Опрема за образовање, 

науку, културу и спорт Набавка клавира 3.000.000,00 новембар

Укупно: 4.789.000,00
“

III

У тачки II износ: “2.086.000,00 динара” замењује се износом: “2.143.000,00 динара”.
У подтачки 2. износ: “500.000,00 динара” замењује се износом: “530.000,00 динара”.
У подтачки 3. износ: “286.000,00 динара” замењује се износом: “313.000,00 динара”.

После табеле 3 додаје се табела 4 која гласи:

“4

Рб Индиректни корисник Пфп Ек. 
клас. Опис Намена за коју ће се 

средства користити
Износ у 

динарима

Планирано 
време 

реализације

4.1 Градска библиотека у 
Новом Саду 350.02 5122 Административна 

опрема Набавка рачунара 30.000,00 новембар

4.2 Градска библиотека у 
Новом Саду 351.01 5151 Нематеријална имовина Набавка књига 27.000,00 новембар

Укупно: 57.000,00
"

IV

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-864/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

 
666

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градс-
ко веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. 
децембра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 
2011. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог 
Сада, Петроварадин донео на XXXIV седници одржаној 
7. децембра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-2/3-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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667
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градс-
ко веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. 
децембра 2011. године доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 
рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. 
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, 
Петроварадин донео на XXXIV седници одржаној 7. де-
цембра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-960/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД 
     Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градс-
ко веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. 
децембра 2011. године, доноси

 
Р Е ШЕ Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. годину, 
коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад до-
нео на 13. седници одржаној 8. децембра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-7/3-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД 
               Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић,с.р.

669
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градс-
ко веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. 
децембра 2011. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 

рада Стеријиног позорја, Нови Сад у 2011. години, коју 
је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео 
на седници одржаној 8. децембра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-961/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД         Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић,с.р.

670
На основу члана 11. ста 3. Одлуке о одржавању чис-

тоће (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10-
испр. 3/11-испр. и 21/11), Градско веће Града Новог сада 
на 175. седници од 14. децембра 2011. године доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  

ЗА 2012.ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм уклањања комунал-

ног отпада за 2012. годину, који је Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад, донео на 
50. седници одржаној 25. новембра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3555/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД         Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић,с.р.

671
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11) на предлог  Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Са-
да на 175 седници  од  13. децембра 2011. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
У Решењу о  Програму инвестиционих активности за 

основне школе за 2011. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 14/11, 18/11-испр. и 34/11), који је састав-
ни део решења, мења се и гласи:
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„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
1.1. О.Ш. “Вук Караџић“ Нови Сад Грађевински радови на другој фази изградње 

фискултурне сале
260.000,00

1.2. O.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Надоградња школског објекта 57.000.000,00
1.3. О.Ш.“Иван Гундулић“ Нови Сад Изградња спортске хале на Ченеју 14.740.000,00

Укупно: 72.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
2.1. О.Ш.“Ђура Јакшић“ Каћ - Санација и реконструкција хаварије на  

  кровном покривачу 
- Реконструкција санитарних чворова и замена  
  подова

3.700.000,00

2.200.000,00

2.2. О.Ш.“Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Санација темеља школе 1.600.000,00
2.3. О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад Реконструкција крова 3.400.000,00
2.4. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад - Измештање гасне мерно-регулационе станице 500.000,00
2.5. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник Реконструкција  крова 3.400.000,00
2.6. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин Реконструкција електроинсталација 3.400.000,00
2.7. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср.

Каменица
Реконструкција подних облога и замена 
унутрашње столарије

1.000.000,00

2.8. O.Ш. „Мирослав Антић“ Футог Санација крова 750.000,00
2.9. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови 

Сад
Санација крова 1.250.000,00

3.0. О.Ш. “Иво Лола Рибар” Нови Сад Реконструкција санитарног чвора и 
подополагачки радови

3.000.000,00

Укупно: 24.200.000,00

  3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
3.1. О.Ш.“Вук Караџић“ Нови Сад - Услуге стручног надзора над изградњом  

  спортске сале 
153.000,00

- Геодетска мерења, накнаде и таксе 57.500,00
3.2. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад - Израда пројекта хидрантске мреже 315.000,00
3.3. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад - Геотехнички елаборат за нову школу 242.000,00

- Геодетска мерења 54.000,00
- Грађевинска дозвола 5.000.000,00

3.4. О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад - Накнада за изградњу и одржавање склоништа 492.000,00
- Пројекат парцелације 24.500.00
- Ауторска сагласност за реконструкцију школе 80.000,00
- Израда ситуационог плана 75.000,00
- Геомеханички елаборат 170.000,00
- Израда главних пројеката доградње школе 91.000,00
- Израда пројекта опремања доградње школе 150.000,00
- Израда пројекта противпожарне заштите 60.000,00
- Претходна електроенергетска сагласност 6.000,00
- Претходна сагласност на гл.пројекат грејања 670.000,00
- Пројекат партерног уређења 150.000,00
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3.5. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад - Геодетска мерења 17.700,00
- Издавање претходне сагласности за  
  прукључак гаса

21.300,00

- Измењено аутоматско паљење за централно  
  грејање

180.000,00

- Претходна сагласност за електро-прикључак 5.000,00
- Претходна сагласност за прикључак водовода  
  и канализације

15.000,00

- Грађевинска дозвола 425.000,00
- Технички преглед постојећег објекта 100.000,00
- Техничка документација 5.200,00
- Надзор на изградњи фискултурне сале 230.000,00
- Пројекат противпожарне заштите сале за  
  физичку културу 

45.000,00

3.6. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Израда пројекта уградње клима уређаја 121.000,00
3.7. О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад - Израда пројекта за дојаву пожара 133.000,00
3.8. О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад - Израда пројекта за хидрантску мрежу 340.000,00

- Надзор на изради хидрантске мреже 122.000,00

- Израда пројекта за покривање равног крова 356.000,00
3.9. О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад Прикључак на дистрибутивни 

електроенергетски  систем
344.000,00

3.10. О.Ш. „ Жарко Зрењанин“ Нови Сад - Технички преглед надограђеног дела 59.000,00
- Мишљење на изведене радове и енергетска  
  сагласност на надоградњи 136.000,00

3.11. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад - Гео-механички елаборат 213.000,00
- Ископ сондажних  јама за постојеће темеље 59.000,00

- Накнада за изградњу и одржавање склоништа 354.000,00

- Сагласност на главни пројекат грејања 480.000,00

- Надзор над надоградњом школског објекта 800.000,00

3.12. О.Ш.“Петефи Шандор“ Нови Сад Пројекат реконструкције електроинсталација и 
канализационе мреже

200.000,00

3.13. О.Ш. „Светозар Марковић-Тоза“Нови 
Сад

- Сагласност на главни пројекат грејања 433.000,00
- Сагласност на електро-прикључак 11.200,00
- Сагласност на пројекат 80.000,00

- Накнада за изградњу и одржавање склоништа 311.000,00
- Пројекат опремања 140.000,00
- Израда пројекта противпожарне заштите 116.000,00
- Пројекат партерног уређење 130.000,00

3.14. О.Ш.“Милош Црњански“ Нови Сад Услуге израде стручног налаза и пројекта 
санације

35.000,00

3.15. О.Ш.“Никола Тесла“ Нови Сад - УУ за доградњу објекта 89.000,00

- Израда геодетског снимка 18.000,00
- Претходна сагласност – водовод и  
  канализација

15.000,00

- Израда пројекта за реконструкцију котларнице 236.000,00

3.16. O.Ш.“Вељко Петровић“ Бегеч Изградња водоводног прикључка 250.000,00
3.17. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ 

Нови Сад
Израда пројектно-техничке документације 50.000,00

3.18. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин - Израда пројекта за централно грејање 319.000,00
- Израда пројекта за електро радове 318.000,00

- Израда прикључка на гасни систем 250.000,00
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3.19. О.Ш.“Јован Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

- Израда пројекта санације терена 370.000,00
- Прва фаза израде пројекта за надоградњу и  
  реконструкцију  школе и фискултурне сале и  
  локацијска дозвола

2.000.000,00

3.20. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач Легализација фискултурне сале 230.000,00
3.21. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник Легализација надограђеног дела  школе 100.000,00
3.22. О.Ш.“Вељко Влаховић“ Нови Сад Израда пројекта за фискултурну салу и 

локацијска дозвола
747.600,00

Укупно: 18.800.000,00

4.  АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
4.1. О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад Канцеларијски намештај 155.000,00
4.2. О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад Опрема за кухињу 71.500,00
4.3. О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад Апарат за фотокопирање  и ел. калкулатор 79.000,00
4.4. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Рачунарска опрема и фотокопир 415.000,00
4.5. О.Ш.“Иван Гундулић“ Нови Сад Ормари, рачунарска опрема, сто за зборницу 310.000,00
4.6. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Опрема за кухињу 2.000.000,00
4.7. О.Ш. „Жарко Зрењанин“  Нови Сад - Апарат за фотокопирање 106.000,00

- Опрема за кухињу 373.000,00
4.8. О.Ш.„Доситеј Обрадовић“Нови Сад Моторна косачица 37.000,00
4.9. О.Ш. “Петефи Шандор“ Нови Сад Апарат за фотокопирање 75.000,00  
4.10. О.Ш.„Светозар Марковић Тоза“ Нови 

Сад
Канцеларијски намештај 450.000,00

Расхладни уређај 175.000,00
4.11. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач Фотокопир апарат и моторна косачица 250.000,00
4.12.   О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад Канцеларијски намештај и клупе 390.000,00
4.13. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин -Рачунарска мрежна опрема 1.200.000,00

-Опрема за кухињу 88.500,00
4.14. O.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог Косачица 74.000,00
4.15. О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ Фотокопир апарат 94.000,00
4.16. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Сремска 

Каменица
Фрижидер за школску кухињу 32.000,00

Укупно: 6.375.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
5.1. О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад Касетофони 33.000,00
5.2. О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад Школске табле 42.100,00

Школски намештај 133.000,00
5.3. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад - Школске столице и столови, фоно опрема, 

полице, опрема за фискултурну салу, 
пројектори и пројекциона платна

1.200.000,00

- Школске клупе 305.000,00
5.4. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад Панои, пројекциона платна, опрема за 

фискултурну салу 
265.000,00

5.5. O.Ш.“Ђура Јакшић“ Каћ Школски намештај 1.000.000,00
5.6. О.Ш.“Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Школски намештај 1.000.000,00
5.7. О.Ш.“Иво Лола Рибар“ Нови Сад Опрема за фискултурну салу 300.000,00

Столови и столице за дигиталну учионицу 215.000,00
5.8. О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Рачунарска мрежна опрема 3.100.000,00
5.9. O.Ш. “Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Рачунарска  мрежна опрема 1.200.000,00

Намештај за учионице 220.000,00
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5.10 O.Ш. “Петефи Шандор“ Нови Сад Рачунарска опрема и опрема за фискултурну салу 240.000,00
Столице за учионицу 57.000,00

5.11. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ 
Нови Сад

Школске столице 265.000,00

5.12. О.Ш. „Свети Сава“ Руменка Рачунарска мрежна опрема 1.200.000,00
5.13. О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Сад Школски столови и столице 150.000,00
5.14. О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад Двд 6.400,00
5.15. О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад Намештај за учионице 300.000,00
5.16. О.Ш.“Марија Трандафил“ Ветерник Намештај за боравак 200.000,00
5.17. О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад Намештај за учионице 105.000,00
5.18. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач Школске беле табле 150.000,00
5.19. О.Ш.“Прва војвођанска бригада“ 

Нови Сад
Намештај за учионице 340.000,00

5.20. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад Школски столови,  столице и интерактивна 
табла

600.000,00

5.21. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник Опрема за фискултурну салу 30.000,00
Намештај за учионице 200.600,00

5.22 О.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог Школски намештај и рачунарска мрежна опрема 1.570.000,00
5.23. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин Опрема за учионице 604.900,00
5.24. О.Ш.“Јован Јовановић Змај“ Ср.

Каменица
Намештај за боравака 73.000,00

Укупно: 15.105.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
6.1. O.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 37.000,00
6.2. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 240.000,00
6.3 О.Ш. “Иван Гундулић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 60.000,00
6.4. О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ Књиге за библиотеку 62.000,00
6.5. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 200.000,00
6.6 О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Књиге за библиотеку 150.000,00
6.7. О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 6.000,00
6.8. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 55.000,00
6.9. О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад Књиге за библиотеку 100.000,00
6.10. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад Израда и имплементација софтвера и књиге за 

библиотеку
200.000,00

6.11. О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 40.000,00
6.12. О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 55.000,00
6.13. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови 

Сад
Књиге за библиотеку 100.000,00

6.14. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч Књиге за библиотеку 55.000,00
6.15. О.Ш.“Ђура Даничић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 70.000,00
6.16. О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 40.000,00
6.17. О.Ш.“Мирослав Антић“ Футог Књиге за библиотеку 50.000,00

Укупно: 1.520.000,00
“

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
                                                                                        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-572/2011- II
13. децембар 2011. године
НОВИ САД      Заменик Градоначелника

      Мр Зоран Мандић, с.р.
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Градоначелник
 
672

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском сис-
тему (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/09, 
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11) за раздео 09, главу 
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 
160 - Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, са позиције буџета 269, економска класифи-
кација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и из-
датака Градске управе за финансије за 2011. годину, са 
позиције 269.01.02 одобравају се средства Градској уп-
рави за социјалну и дечију заштиту у износу од:

4.700.000,00 динара
(четиримилионаседамстохиљададинара00/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних средста-
ва за програм Црвеног крста Новог Сада - Градске орга-
низације.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 15, глава 15.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СО-
ЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, функција 090 - Социјална 
заштита некласификована на другом месту, на позицију 
буџета 399, економска класификација 481 - Дотације не-
владиним организацијама, из извора финансирања 01 - 
Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из буџе-
та за ову апропријацију износи 115.608.000,00 динара, а у 
алинеји 3. износ: “36.748.000,00” замењује се износом: 
“41.448.000,00”.

3. За реализацију овог решења задужује се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за трезор,
 - Одељењу за буџет и
Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
5. Ово решење објавити у “Службеном лситу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-29/2011-II
7. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
 
673

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 
УЛИЦЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ И КОСТЕ ХАЏИ 

МЛАЂЕГ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у делу 
Улице Матице српске (од Стеријине до Светосавске) и 
Косте Хаџи млађег у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање и уск-
лађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћај-
ном пројекту, број 6374 од 6. децембра 2011. године, 
урађеног од стране Службе за развој и управљање са-
обраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигнализа-
цију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и оп-
реме.

3. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 
2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4047/2011 
9. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У 

УЛИЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у 
Улици Матице српске у Новом Саду (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 33/08 и 33/11), тачка I. мења се и 
гласи:

“Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Улици Матице српске, од раскрснице са Па-
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шићевом улицом до раскрснице са Светосавском ули-
цом у Новом Саду, капацитета 52 паркинг- места.”.

Тачка II. мења се и гласи:
“Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 

сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог ре-
шења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализа-
цију према Пројектима техничког регулисања саоб-
раћаја, број 6136 од 14. септембра 2011. године и 6374 
од 6. децембра 2011. године, који је израдило Јавно 
предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.”.

II. Надзор над извођењем радова из тачке I. став 2.. став 2. 
овог решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Рок за извршење овог решења је 27. децембар 
2011. године.

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4086/2011 
12. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

675
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 
44/11), доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта 
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 6/11 и 14/11), у тачки III. подтачке 5. и 6. 
се мењају и гласе:

"5. у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-мес-
та, према Пројекту број 6150 од 3. октобра 2011. године, 
који је израдио Завод,",

"6. на Булевару Михајла Пупина, са 180 паркинг-мес-
та, према Пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. го-
дине, 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је изра-
дио Завод и Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
"Паркинг сервис" Нови Сад,".

У тачки IV. подтачке 10, 11, 22, 36, 69. и 76. се мењају 
и гласе:

"10. на Тргу Марије Трандафил, са 59 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0188 од 7. децембра 2011. годи-
не, који је израдило Јавно комунално предузеће "Пар-
кинг сервис" Нови Сад,",

"11. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. го-
дине, који је израдило Јавно комунално предузеће 
"Паркинг сервис" Нови Сад,",

"22. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 
114 паркинг-места, према Пројектима број ПС0102-02 из 
октобра 2010. године и ПС0119-01 од 5. децембра 2011. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
"Паркинг сервис" Нови Сад,",

"36. у Улици Алберта Томе, са 105 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0112-01 од 16. новембра 2011. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
"Паркинг сервис" Нови Сад,",

"46. у Масариковој улици, са 21 паркинг-местом, пре-
ма Пројекту број ПС0196 од 25. октобра 2011. године, 
који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг 
сервис" Нови Сад,",

"69. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, 
према Пројектима број 4956 од 28. априла 2010. године 
и 5926 од 12. августа 2011. године који је израдио За-
вод," и 

"76. у Улици Данила Киша, са 51 паркинг-местом, 
према Пројекту број 6071 од 18. августа 2011. године, 
који је израдио Завод,".

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Пар-
кинг сервис" Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. надзор над извођењем радова из тачке II. овог ре-
шења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Гра-
да" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 
2011. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4087/2011 
13. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 16. Одлуке о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 60/10), доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УЛИЦИ МАРКА 

МИЉАНОВА И УКИДАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА 
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У КОСОВСКОЈ 

УЛИЦИ ЗА ЛИНИЈУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА БР. 11А (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 

- БОЛНИЦА - ЛИМАН - ЖЕЛЕЗНИЧКА 
СТАНИЦА)

I. Одређује се стајалиште за линијски превоз путника 
у Улици Марка Миљанова на прилазу раскрсници са Ко-
совском улицом у Новом Саду, за линију јавног превоза 
путника бр. 11а (Железничка станица - Болница - Лиман 
- Железничка станица).

II. Укида се стајалиште за линијски превоз путника у 
Косовској улици у зони раскрснице са Косовском ули-
цом у Новом Саду, за линију јавног превоза путника бр. 
11 а (Железничка станица - Болница - Лиман - Желез-
ничка станица).

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном преду-
зећу "Нови Сад" Нови Сад да опреми стајалиште за ли-
нијски превоз путника из тачке I. овог решења у свему 
према члану 13. став 1. алинеја 3, 4, 5, 6. и 8. Одлуке о 
јавном превозу путника на територији Града Новог Сада.

IV. Ово решење важи од 16. децембра 2011. године 
до 31. марта 2012. године.

V. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Гра-
да Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4145/2011 
16. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 

УЛИЦИ ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА КОД КУЋНИХ 
БРОЈЕВА 12 И 14 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у Улици 
Илије Огњановића код кућних бројева 12 и 14 у Новом 
Саду, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Пар-
кинг сервис" Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту, број 6318 од 21. септемб-
ра 2011. године, уређеног од стране Одељења за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за 
изградњу Града" у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 31. јануар 2012. 
године.

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4114/2011 
14. децембар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

 
Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад
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На основу члана 12.става 1. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Служ-
бени лист Града Новог Сада" број 29/05 - пречишћен 
текст, 53/08, 39/10 и 38/11) и члана 25. став 1. Статута 
Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад од 5. 
фебруара 2009. године са изменама од 13. октобра 
2010. године и 9. новембра 2011. године, и Решења 
Градског већа Града Новог Сада, број 352-3517/2011-II,  
од 7. децембра 2011. године,  Управни одбор Јавног ко-
муналног предузећа "Лисје" Нови Сад, на 77. седници 
одржаној 13. децембра 2011. године, доноси

ОДЛУКУ 
O УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА

1. Овом одлуком утврђује се Ценовник радова за 
2011.годину, и то:
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Шифра у 
Ценовнику ОПИС Јед.мере

ЦЕНА 
(без  

ПДВ-а)

1. РАДОВИ

I ПРИПРЕМНO ЗАВРШНИ  РАДОВИ

1,1 Мерење терена - снимање и премештање планова на терену (геодетским ин-
струментом и пантљиком- ортогоналном методом) са колчењем и обележавањем м2 100,00

1,2 Машинско кошење површине зараслих у коров (3 пута) м2 60,00
1,3 Геомеханичко испитивање тла са ископом бунара ком 81.600,00
1,4 Обележавање и колчење трасе објекта. м2 130,00
1,5 Снимање и обележавање трасе ограде м1 130,00
1,6 Кошење и крчење шибља са утоваром и одвозом на градску депонију м2 80,00
1,7 Постављање привременог пешачког прелаза ком 10.000,00

1,8 Фино уклањање вишка земље и живе ограде на траси ограде, утовар у возило и 
одвоз на градску депонију. м1 450,00

1,9 Вађење корења и жила из земље од уклоњене живе ограде и старог шибља. За-
трпавање земље и припрема за обележавање. м1 400,00

1,10 Скидање постојеће жичане ограде, утовар у возило за транспорт и одвоз на град-
ску депонију. м1 300,00

1,11 Рушење дотрајалих стубова ограде, утовар у возило за транспорт и одвоз на 
градску депонију. ком 250,00

1,12 Демонтажа старе улазне капије, разбијање бетона у који су постављени носачи 
капије. ком 4.000,00

1,13 Рушење пешачких стаза:

1,13,1 Стаза од бетона м2 800,00
1,13,2 Од цигле м2 400,00

1,14
Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са 
основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је ди-
мензија 200х100цм. Обрачун по комаду табле. ком 10.000,00

1,15
Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима 
објекта, статички стабилна и ако је метална мора бити прописно уземљена. Ко-
ристи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 скеле. м2 700,00

1,16 Геомеханичко испитивање падајућим тегом и излазак на терен лабораторије ради 
испитивања. опи 3.000,00

1,17 Утовар постојећих бетонских кугли. Утовар у возило за транспорт и одвоз на мес-
то где одреди инвеститор, до 5 км удаљености. пауш 10.000,00

1,18 Машинско уклањање шута и отпадака. Утовар у возило за транспорт и одвоз на 
градску депонију. м3 1.000,00

1,19 Набавка и постављање ознака за обележавање трасе. ком 2.500,00

1,20 Машинско и ручно скидање вишка земље II категорије са унутрашње стране ог-
радног зида у слоју дебљине д=40цм и ширине 2,0м. Обрачун по м3 самониклог тла. м3 1.350,00

1,21 Машински и ручни утовар земље у возило и одвоз на депонију ван градилишта 
удаљену до 5км. Обрачун по м3 утоварене земље у растреситом стању. м3 850,00

1,22 Рушење пешачких стаза са чишћењем и слагањем, утоваром и одвозом опеке на 
задату локацију. м2 400,00

1,23
Геодетско снимање и обележавање објекта са израдом протокола, снимање изве-
дених темеља са израдом протокола,  етажирање и копија плана изведеног објек-
та. м2 1.200,00

1,24 Утовар и одвоз грађевинског шута са градилишта. Обрачун по тури. тура 5.000,00
1,25,1 Завршно чишћење капеле и просторија до 100м2. паушал 10.500,00
1,25,2 Завршно чишћење и прање просторија преко 100м2. м2 150,00
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1,26
Набавка и постављање ГИГАН грађевинске ограде за обележавање градилишта, 
висине 1,80м. На сваких 2м поставити стубове од дрвене грађе или цеви за фа-
садну скелу. Ограда се користи за све време трајања радова.Обрачун по м1. м1 1.420,00

1,27
Обележавање трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже.

Oбележавање (исколчавање) трасе хидрантске, канализационе и водоводне мре-
же. Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода. м’ 90,00

1,28
Обезбеђивање градилишта током извођења радова: 

Обрачун се врши по м’ рова. м’ 75,00

1,29

Израда пешачких прелаза

На местима укрштања трасе цевовода и постојећих стаза поставити привремени 
дрвени пешачки прелаз са оградом да би се могао омогућити несметан пролаз. 
Пешачки прелаз мора да буде израђен ог квалитетног дрвета и довољно сигуран 
за привремену употребу. ком 10.000,00

1,30

Постављање ознака за обележавање цевовода:

Обрачун се врши по комаду постављене ознаке

Скретни угао а =90°, 45°, 30°, 22,5°, 11°.... ком 2.500,00

- Обележавање правца ком 2.500,00

1,31
Раскопавање постојећих саобраћајних површина

Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун се врши по м2 рас-
копане површине. м2 800,00

1,32
Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила и одвоз на депонију до 10км.

Обрачун се врши по м². м2 110,00

1,33
Ручно рушење  коловоза од ситне камене коцке 10/10цм, са чишћењем исте и од-
лагањем у страну ради поновне уградње. 
Обрачун се врши по м². м2 761,00

1,34

Рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, ивичњаке оставити са 
стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са ручним утоваром и 
истоваром.
Обрачун се врши по м¹. м1 518,00

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2,1 Ручно набијање већ испланиране земље у слојевима А 10-20 цм м3 393,00
2,2 Набавка и насипање речног песка испод подова у слоју од 15 цм са преносом до 30 м м3 1.256,00

2,3
Ручни ископ земље за темеље објекта у земљишту III категорије, са одбацивањем 
на 1м од ивице ископа. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати 
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. м3 1.300,00

2,4 Ископ земље III кат. у шир. откопу, утовар и одвоз камионом са даљине до 3км са 
истоваром и разастирањем м2 1.048,00

2,5 Ископ зем. III кат за канал. ров. шир.0,60-1,00м са затрп., разастир. и наб. у слоје-
вима (због рада у муљу, фекалијама и сл. бод. су увећани 100%) м3 5.150,00

2,6 Одвоз шута камионом са ручним утоваром м3 3.013,00
2,7 Машинско рашчишћавање терена (шибља) са обележавањем ограде м2 800,00

2,8 Утовар у возило и транспорт шибља и транспорт на Градску депонију на удаље-
ности од 20км м3 650,00

2,9 Ручни ископ темељних стопа за стубове ограде димензија 40x40x80 са одбаци-
вањем земље ком. 250,00

2,10 Обележавање и колчење стаза и гробних места на целој површини гробног поља м2 60,00
2,11 Машинско скидање хумуса просечне дебљине до д=40цм м3 420,00
2,12 Попуњавање депресије земљом из ископа м3 150,00

2,13 Машински утовар у возило и одвоз вишка земље на Градску депонију на удаље-
ности од 20км м3 650,00
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2,14 Машински ископ земље за тракасте темеље објекта са лагеровањем са стране. м3 290,00

2,15 Машински ископ земље III категорије у широком откопу и одвозом исте на градску 
депонију. м3 680,00

2,16 Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утова-
ром и одвозом исте на градску депонију. м3 1.300,00

2,17 Ручни утовар и транспорт вишка земље из ископа на задату локацију са разасти-
рањем. м3 1.100,00

2,18 Замена тла, са набавком и довозом земљаног материјала и насипања терена. 
Земљу насипати у слојевима, квасити водом и набијати до потребне збијености. м2 917,00

2,19 Набијање подтла. м2 100,00
2,20 Планирање дна рова. м2 80,00
2,21 Набавка и израда постељице од песка. м3 1.400,00
2,22 Ископ у широком откопу ровокопачем. м3 280,00
2,23 Ручни ископ у широком откопу. м3 900,00
2,24 Планирање и ваљање постељице. м2 360,00
2,25 Израда насипа од песка. м3 850,00

2,25,01
Разношење, убацивање и разастирање песка по дну рова (затрпавање), у слоје-
вима до 20цм (око цеви д=10цм и први слој око ПВЦ цеви 10цм) са збијањем сва-
ког слоја до потребне збијености. Обрачун по м3. м3 850,00

2,26 Транспорт земљаног материјала на даљину до 5 км. м3 410,00
2,27 Затрпавање рова песком. м3 340,00

2,28
Додатни ископ земљаног материјала II и III категорије на месту већ постојећих те-
мељних ровова, ручним путем уз спровођење свих прописаних мера заштите на 
раду за ову врсту посла. м3 740,00

2,29

Планирање и набијање подтла механичким средствима. Захтева се збијеност 
подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне збијености, а 
у дубини д=50 цм. Набијање подтла вршити под заштитом рова од евентуалног 
обрушавања. м2 850,00

2,30 Грубо и фино планирање два ископа на целој површини где ће се радити тампон 
од шљунка. м2 110,00

2,31
Набавка, разастирање, планирање и набијање тампона од шљунка у слоју од 
д=10 цм, са набијањем до потпуне збијености, испод темељних трака и темељних 
стопа. м3 2.250,00

2,32 Насипање земље око темеља, затрпавање ровова и набијање до потпуне збије-
ности, користити земљу од ископа. м3 1.160,00

2,33 Ручни ископ земље III категорије за темељне траке са засецањем бочних страна 
и одбацивањем на страну. Утовар и одвоз на градску депонију. м3 980,00

2,34 Израда насипа земљ.материјала. м3 680,00

2,35 Израда земљаних банкина, утовар и пренос земље, разастирање, планирање и 
ваљање. м2 524,00

2,36 Ископ земље за коловозну конструкцију у проширењу са утоваром и одвозом. м3 600,00

2,37
Израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, д=30 цм са разастирањем, пла-
нирањем и ваљањем до потребне збијености, материјал се транспортује на 10 
км. м3 2.750,00

2,38 Набијање подтла уз замену слоја слабог тла песком. м2 960,00

2,39
Набавка и насипање дробљеног каменог агрегата гранулације 4/8 за полагање 
префабрикованих бетонских елемената са набијањем и нивелисањем подлоге. 
Дебљина слоја д=4 цм. м3 2.800,00

2,40 Испитивање модула стишљивости постељице Мs≥20kN/м2 и тампона каменог аг-
регата Мs≥50kN/м2. ком. 3.000,00

2,41 Ручни ископ земље за темељне стопе металних стубова на паркингу 30х30х80 цм. ком. 250,00

2,42 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог кам. материјала: а. Шљунак 
д=12 цм м3 2.250,00
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2,43 Израда слоја од песка, величина зрна 0-4 мм, дебљина слоја 4 цм. м3 1.500,00
2,44 Подбушивање испод коловоза и стаза промера до Ø60 мм и дужине до 10 м. м 1.200,00
2,45 Подбушивање испод коловоза и стаза промера до Ø50 мм и дужине до 10 м. м 630,00

2,46
Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до  
20 cm. Употребљив хумус за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што 
улази у цену. Обрачун по m² терена. м2 420,00

2,47 Разастирање земљаног материјала на депонији м3 70,00

2,48 Планирање и нивелисање земљишта са тачношћу ± 2 и израда падова за одвод 
воде. Обрачун по м2. м² 135,00

2,49 Ручни ископ земље за темељне стопе у земљишту III категорије. Обрачун по м3. м3 1.300,00

2,50 Ручни ископ земље за тракасте темеље у земљишту III категорије, са одбаци-
вањем на 1м од ивице ископа. м3 980,00

2,51
Ручни ископ рова у земљишту III категорије за шахтове и канализационе цеви са 
поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз виш-
ка земље на градску депонију. Обрачун  по м3. м3 1.248,00

2,52
Ручни ископ рова у земљишту III категорије  са поновним затрпавањем и на-
бијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депо-
нију. Обрачун  по м3.

2,52,1 за водоводу мрежу м3 1.248,00
2,52,2 зе електро мрежу м3 1.100,00
2,52,3 за телефонску мрежу м3 1.100,00
2,52,4 за мрежу грејања м3 1.100,00

2,53 Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утова-
ром и одвозом исте на градску депонију. м3 1.300,00

2,54 Ручни ископ земље III категорије за темељ степеништа са утоваром и одвозом 
исте на градску депонију. м3 1.300,00

2,55 Ручни ископ земље III категорије за темељ ограде са утоваром и одвозом исте на 
градску депонију. м3 1.300,00

2,56
Хумузирање затрпаних ровова:

Обрачун по м2 хумизиране и затрављене површине. м2 150,00

2,57
Ручни ископ рова за полагање цеви водоводне, канализационе и хидрантске мре-
же:
Обрачун се врши по м3 ископаног материјала. м3 1.248,00

2,58
Затрпавање рова шљунком на местима просецања асфалта и бетона:
Обрачун се врши по м3  затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и мате-
ријал. м3 2.250,00

2,59
Машинска израда  тампонског слоја од песка д=10цм, са разастирањем, плани-
рањем и машинским набијањем материјала и превозом на градилиште.
Обрачун се врши по м3. м3 2.115,00

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3,1 Зидање зида од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6 м2 2.414,00

3,1,1 Зидање зида ограде од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6 м2 2.414,00
3,1,2 Исти опис као у позицијама 3,1 и 3,1,1 само уз употребу помоћне скеле. м2 2.414,00
3,2 Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:2:6 д=12цм м2 4.322,00

3,2,1 Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:3:9 д=12цм м2 5.020,00
3,3 Као поз. 3.2, само за површине до 2м2 м2 5.266,00
3,4 Зидање зида од пуне опеке д=25цм, у пцм 1:2:6 м3 12.454,00
3,5 Зидање зидова фасадном опеком d=25cm у пцм 1:2:6 м3 18.842,00

3,5,1 Као позиција 3,5 само у ПЦМ 1:3:9 м3 18.842,00
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3,6 Зазиђивање отвора пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9  вел. до 3 м2, зид 
д=25цм м3 15.412,00

3,7 Зазиђивање отвора вел. д=0,50- 1,00 м2/ком., опеком д=25цм ком 4.700,00
3,8 Зазиђивање разних отвора бел. д=0,25-0,50 м2/ком. опеком д =25 цм ком 2.458,00

3,9 Зазиђивање отвора вел. до 3м2 опеком 12 цм у цм 1:3 нове слојеве повез. пост. 
деловима м2 2.918,00

3,10 Зазиђивање отвора вел. 1-2 м2 зидова од 1/2 опеке у ц.м. 1:3 са новом опеком ком 3.924,00
3,11 Зазиђивање отвора 0,5-1 м2 опеком д= 12 цм у ц.м. 1:3 ком 2.788,00
3,12 Зазиђивање отвора вел. 3м2 опеком насатично у ц.м. и по вез. за пост. део м2 2.612,00
3,13 Зазиђивање отвора 1-2 м2 купатилских када на кант у ц.м. 1:3 ком 4.126,00
3,14 Зазиђивање отвора 0,5-1 м2 опеком на кант у ц.м. 1:3 ком 2.220,00

3,15 Зидање шахта опеком д=25 цм у ц.м. са дерсовањем бетонске кинете уграш. пе-
њалица вел. преко 1м3/ком. м3 19.734,00

3,16 Као поз. 3,15, само вел. 0,60-1,00 м3/ком ком 15.786,00
3,17 Као поз. 3,15, само вел. до 0,60 м3/ком. ком 9.486,00

3,18 Израда покретног бетонског поклопца изнад шахта д=10 цм, бел. преко 1 м2 са 
оплатом и арматуром м2 3.268,00

3,19 Набавка и уграђивање бетонског гвозденог поклопца до 30 кг/ком. ком 8.470,00
3,20 Као поз. 3,19, само тежина 60 кг/ком ком 10.708,00

3,21 Презиђивање горњег дела шахта са цементним малтером и опеком. Рачуна се 
сваки ред посебно д=12 цм. м1 1.178,00

3,22 Израда пода од опеке пљоштимице са претходним планирањем и попуном слој. 
песком м2 1.190,00

3,23 Као поз. 3,22, само до 5 м2 м2 1.432,00
3,24 Рушење пода од опеке пљоштимице са чишћењем и слагањем опеке м2 496,00

3,26 Израда пода од бетонских плоча 40х30х3 цм, са планирањем подлога и прости-
рањем песка. м2 658,00

3,27 Као 3,26 само до 5м2 м2 858,00
3,28 Местимична поправка пода од бетонских  плоча 40х40х3 цм. м2 1.336,00
3,29 Као поз. 3,28, само до 5 м2 м2 1.728,00

3,30 Местимична поправка пода од бетонских плоча 40х40х4 цм у цементном малтеру 
са заменом 10% плоча. м2 1.452,00

3,31 Израда тротоара од бетонских плоча 40х40х4цм положених у песку д=4 цм са 
планирањем подлоге и попуном фуга песком. м2 1.200,00

3,32 Местимична прерада тротоара од бет. плоча 40х40х4 цм са пост. плочом и допу-
ном песка д=4цм м2 1.192,00

3,33 Израда ивичњака од 1 реда опеке пост. насатице са укопчавањем поред тротоара м1 396,00

3,34 Зидање комплет чесменог стуба од опеке и постоље за кофу дим. 38х38х1,45 за-
једно са ископом бет. темеља ком 15.968,00

3,35 Зазиђивање шлицва опеком на кант ширине до 20 цм. м1 892,00
3,36 Израда и постављање оплате на рупе у међуспратну конструкцију до 0,50 м2. ком 938,00
3,37 Облагање зидова и плафона хераклит плочама д=5 цм м2 1.854,00
3,38 Облагање плаф. гипс плочама са форм. Правилног отвора до 1 м2 ком 3.012,00
3,39 Као поз. 3,38, само до 3 м2 м2 2.324,00

3,41 Гитовање око прозора, врата и разних пукотина на зид. шир. до 1,00 цм “силикон” 
гитом м1 958,00

3,42 Фуговање-гитовање око каде силиконом м1 880,00
3,43 Набавка и уграђивање никлованих вратанаца на каду. Обрачун по комаду. ком 1.538,00
3,44 Обзиђивање стубова фасадном опеком у ПЦМ м2 6.400,00
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3,45 Зидање парапетног зида д=12цм фасадном опеком у ПЦМ м2 5.200,00
3,46 Израда бетонских капа на стубовима са израдом и монтажом оплате и арматуре ком 4.400,00

3,47 Израда бетонске окапнице на парапетном зиду са израдом и монтажом оплате и 
арматуре м 1.840,00

3,48 Малтерисање парапета ограде у ПЦМ (унутрашња страна парапета) са завршном 
фином обрадом м2 820,00

3,49 Набавка, транспорт и постављање ивичњака м 1.240,00
3,50 Фуговање ивичњака цементним млеком м 60,00

3,51

Набавка материјала и зидање фасадних зидова (дебљина зида = 1+1/2 опеке: 
д=38 цм) као и унутрашњих носећих и преградних зидова опеком у продужном це-
ментном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отво-
ра, као и димњака.
носећи зидови: м3 12.454,00
преградни зидови: м2 2.214,00

3,52
Набавка материјала и извођење међуспратне конструкције од монтажних ″ферт″ 
гредица са уграђеном арматуром, блок испуном дим. 25х28х16 цм и бетонском 
плочом д=4 цм, марке МБ20. м2 2.640,00

3,53 Набавка материјала и извођење декоративног венца (идентично постојећем) пре-
ко арм. бет. серклажа – металним шаблоном, у пластичном цементном малтеру. м1 5.220,00

3,54 Набавка материјала и зидање димњака у таванском простору опеком (38х38 цм 
са каналом 14/14 цм) у продужном цементном малтеру. м1 14.760,00

3,55
Набавка материјала и постављање термоизолације преко међуспратне конструк-
ције у таванском простору од тврдог стиропора д=5 цм, причвршћен рабиц мре-
жом и слојем цем. кошуљице д=2 цм. м2 1.750,00

3,56
Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова просторија и плафона 
продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као заврш-
ним слојем.
обимни зидови: м2 1.350,00
плафони: м2 1.450,00

3,57 Набавка материјала и малтерисање спољних-фасадних  зидова продужним мал-
тером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као завршним слојем. м2 1.850,00

3,58 Израда и уградња монтажних фасадних надпрозорних елемената висине h=25 
цм, од жуте фасадне цигле. м1 5.740,00

3,59 Обзиђивање зидова атике фасадном опеком д=12цм, у продужном цементном 
малтеру 1:2:6;  са фуговањем спојница. м2 5.020,00

3,60 Зидање зидова од пуне опеке д=25цм у продуженом цементном малтеру 1:2:6 у 
свему према пројекту. м3 12.000,00

3,61 Комбиновано зидање унутрашњег дела фасадног зида д=25 цм, силикатном и 
обичном опеком у П.Ц.М. 1:2:6. м3 14.350,00

3,62
Зидање преградних зидова пуном опеком д=12 цм у П.Ц.М. 1:2:6. Обрачун по м2 а 
ценом обухватити и АБ серклаж 12х15 цм, армиран са 2 Ø6 и узенгије Ø6/15 цм, 
МБ 15. м2 2.350,00

3,63 Израда тротоара и платоа од бетонских плоча дим. 18х12х6. м2 2.725,00
3,64 Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 18х12х6. м1 850,00
3,65 Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 12х18х50. м1 850,00

3,66 Зидање ограде висине 200 цм пуном опеком д=25 цм у продужно цементном мал-
теру размере 1:2:6. Обрачун по м3 парапета. м3 12.380,00

3,67 Зидање стубова ограде пуном опеком у продужно-цементном малтеру размере 
1:2.6. Димензије стубова 51х51 цм. м3 13.500,00

3,68 Уградња врата у зид, вел. до 2м2- комплет са обрадом шпалетни ком 2.463,45
3,69 Уградња прозора у зид, вел. до 2м2- комплет са обрадом шпалетни ком 3.276,90
3,70 Малтерисање и крпљење плафона преко штукатур трске у два слоја до 3 м2 м2 1.577,40
3,71 Крпљење плаф. малт. преко рабиц плетива са малт. у два слоја, повр. 1-3 м2 м2 2.029,20
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3,72 Малтерисање димњака на крову м2 1.689,60
3,73 Малтерисање зида од опеке продуженим малтером 1:2:6 у два слоја м2 895,95
3,74 Малтерисање фасаде у п.ц.м. м2 1.417,35
3,75 Прскање фасаде хирофом м2 433,95

3,76 Малтерисање зида преко рабица у два слоја, и слој ц.м. 1:3 и остали у п.м. 1:2:6 
само до 5 м2 м2 1.395,90

3,77 Малтерисање зида преко тршчаних плоча у два слоја ц.м. 1:3 до 5 м2 м2 952,05
3,78 Дерсовање зидова п.м. 1:2:6, до 5 м2 м2 277,20
3,79 Крпљење шлицва малт. шир. До 10 цм после накнадно пост. инсталација м1 270,60
3,80 Рабиц. зид. од набоја рабиц плетивом прикованог ексерима на 50-60 цм м2 1.349,70
3,81 Рабиц. зид. од набоја са унакрсним причвршћењем плет. поцинкованом жицом м2 894,30
3,82 Рабиц. инст. цеви плетивом и израдом костура око цеви м2 2.773,65

3,83
Малтерисање фасадних зидова дворане у П.Ц.М. 1:2:6, у два слоја са претходним 
чишћењем спојница од малтера до дубине од 1 цм, квашење и прскање ретким 
цементним малтером од просејаног шљунка размере 1:2. м2 1.897,50

3,84
Малтерисање унутрашњих зидова продужним цементним малтером 1:3:9 са 
претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја са 
грубим и финим пердашењем. м2 1.350,00

3,85
Малтерисање свих плафонских површина ферт таванице у  ПЦМ у размери 1:2:6, 
са претходним прскањем цементним малтером. Малтерисање извести у два 
слоја, са грубим и финим пердашењем. м2 1.683,00

3,86 Малтерисање зида ограде од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два 
слоја са финим пердашењем другог завршног слоја. м2 1.254,00

3,87 Малтерисање стубова од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два слоја 
са финим пердашењем другог завршног слоја. м2 1.501,50

3,88 Зидање стубова фасадном опеком у ПЦМ 1:2:6. Обрачун по м3. м3 20.726,00
3,89 Зидање парапетног зида ограде фасадном опеком, д=25цм  у ПЦМ 1:2:6. м3 17.899,00

3,91
Зидање фасадне облоге фасадном пуном опеком МО15 прве класе у продужном 
малтеру 1:1:6.  Спојнице обрадити цементним малтером 1:2 по упутству пројек-
танта. У цену улазе и фуговање и помоћна скела. м3 18.842,00

3,92

Зидање преградних зидова пуном опеком d=6,5 cm у продужном малтеру 1:2:6 са 
израдом серклажа. У висини надвратних греда урадити аб серклаже димензија 
7х15cm, МБ 20 са арматуром 2Ø8, узенгије Ø6/25. У цену улази и израда серкла-
жа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају. м2 4.520,00

3,93

Зидање YU трослојног монтажног једноструког димњака, пречника канала 13,5cm, 
спољних димензија 29/29 cm, заједно са свим фазонским деловима. Облогу изнад 
крова зидати фасадном опеком и фуговати. Димњак завршити  елементом  “вен-
туриус” за појачање протока и заштиту димњака. Обрачун по m’ комп. извед. 
димњака. м1 3.700,00

3,94 Набавка и уграђивање бетонских димњачких вратанаца. Обрачун по комаду. ком 1.010,00

3,95 Набавка и уграђивање димњачких штуцни од поцинкованог лима d=0,55mm. Об-
рачун по комаду. ком 610,00

3,96 Зидање зида пуном опеком д=25цм у ПЦМ 1:3:9. Обрачун по м3. м3 13.600,00

3,97 Малтерисање оградног зида ПЦМ-ом у два слоја са претходним прскањем ретким 
цементним млеком. Обрачун по м2. м2 1.362,00

3,98 Израда чесми са три извода, зидање црвеном фасадном опеком, израда бетонс-
ких када, израда водоводне и канализационе инсталације. Обрачун паушално. пауш 32.000,00

3,99 Зидање калканских зидова фасадном црвеном опеком д=25цм у ПЦМ 1:3:9 са фу-
говањем спојница са спољних страна. Обрчаун по м3. м3 18.842,00

3,100 Малтерисање венаца (на серклажима и крову) ПЦМ у два слоја са претходним 
прскањем ретким цементним млеком. Обрачун по м2. м2 1.575,00

3,101 Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером. Обрачун по м2. м2 800,00
3,102 Зидање фасадних зидова гитер блоковима 19х19х29 у П.Ц.М. 1:3:9. Обрачун по м3. м3 13.300,00
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3,103

Презиђивање фасадних елемената (делова венаца, прозорских клупица, сокле) 
опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пажљиво демонтирати растресене делове, 
очистити од малтера и опрати млазом воде, а затим испрскати цементним шпри-
цем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне еле-
менте по узорку на првобитне. Обрачун по м1 и м2

3,103,1 солбанк м1 1.000,00
3,103,2 венац до 25 цм м1 2.500,00
3,103,3 венац до 50 цм м1 4.250,00
3,103,4 сокла м2 2.400,00

3,104
Инјектирање цементним млеком (песак-цемент бетонит) напрслина у зиду. За 
веће пукотине користити мањи % песка, по потреби дерсовати, инјектирати пар-
цијално са сламчицама. пауш. 5.000,00

3,105
Малтерисање округлих стубова продужним малтером у два слоја. Пре малтери-
сања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 
1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм. м2 1.500,00

3,106
Малтерисање фасаде са излачењем нутни у продужном малтеру. Пре малтери-
сања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 
1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм. м2 2.380,00

3,107
Малтерисање фасаде са буњастом обрадом и извлачењем нутни у продужном 
малтеру. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испр-
скати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм. м2 6.200,00

3,108

Извлачење профилисаних венаца у продужном малтеру 1:2:6 челичним шаблони-
ма. Шаблони морају бити одобрени од стране надзорног органа. На подлогу наба-
цити цементни шприц и поставити вођице. Преко шприца нанети слој продужног 
малтера справљен са просејаним шљунком ″јединицом″ и више пута извући шаб-
лоном док венац не добије профил. Малтер за завршни слој справити са ситним 
песком и извући шаблоном док се не добије фин профил са правим ивицама. На 
угловима извршити пажљиво геровање. Израда герова улази у цену венца по 
дужном метру.

3,108,1 а) подеони венац изнад капитела м1 12.000,00
3,108,2 б) мали венац испод стрехе м1 6.000,00
3,108,3 ц) солбанк до 20 цм м1 5.400,00
3,108,4 д) профилација око кружног прозора м1 10.500,00
3,108,5 е) профилација око улазних врата м1 11.800,00
3,108,6 ф) профилације око прозора мале зграде м1 11.000,00
3,108,7 г) профилације капитела стубова м1 15.000,00

3,109
Малтерисање сокле ″Јубосан″ санирним системом у два слоја – најпре нанети са-
нирни шприц а затим санирни малтер у дебљини око 3 цм у свему према упутству 
произвођача. м2 4.000,00

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ

4,1 Израда, монтaжа и демонтажа оплате серклажа висине до 30 цм. Обрачун сваке 
стране посебно по м1. м1 364,00

4,2 Израда, монтажа и демонтажа оплате за поклопне плоче (димњака и сл.) величи-
не 60х60цм. ком 1.203,00

4,3 Монтажа и демонтажа фасадне скеле од гвоздених цеви са заштитном оградом 
висине до 20 м. Обрачун по м2 верт. прој. Скеле. м2 500,00

4,4 Осигурање-подухватање улегнутих плаф. греда додатном попречном гредом. м1 2.095,00
4,5 Местимична замена дотрајалих летава и трске на плафону. м2 1.692,00
4,6 Летвисање  крова за једноструко покривање бибер црепом летвама 24х48 цм. м2 423,00
4,7 Демонтажа летава са крова - једнострано покривање бибер црепом. м2 110,00
4,8 Летвисање крова за густо покривање крова бибер црепом. м2 672,00
4,9 Демонтажа летава са крова за густо покривање бибер црепом. м2 145,00
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4,10 Летвисање крова летвама 3/5цм за покривање фалц црепом. м2 405,00
4,11 Демонт. летава са крова покрив. фалц црепом м2 100,00
4,12 Замена дотрајалих летава на крову са скидањем и враћањем покривача црепа м1 732,00
4,13 Летв. крова штафлама 5/8 цм за салонит размаку од 100 цм м2 425,00
4,14 Зам. дотрајалих штафли 5/8 цм испод салонита са скидањем и враћ. салонита м1 600,00
4,15 Демонт. Штафли са крова за покривањем салонитом м2 148,00

4,16 Израда оплате даском 24 мм преко греда крова за покр. лимом, тер харт. или 
етернитом м2 850,00

4,17 Демонт. оплате преко греда м2 200,00
4,18 Опшивање венаца и увала са даск. 24 мм м2 1.250,00
4,19 Демонт. дасака са венца и увале м2 250,00
4,20 Опшивање венца стрехе даскама на перо и жљеб д=24 мм по косини м2 1.200,00
4,21 Демонт. венца од дасака на перо и жљеб д=24 мм м2 240,00
4,22 Постављање чеоне даске на крову м1 350,00
4,23 Демонт. чеоне даске на крову м1 100,00
4,24 Израда и монтажа оплате за израду стаза м 500,00
4,25 Обележавање објекта, монтажа наносне скеле. м2 220,00
4,27 Подграђивање рова и оплате. м2 320,00

4,28 Набавка материјала и извођење дрвене кровне конструкције изведене од резана 
грађе- четинар II класе. м2

4,29 Обрачун по м2 површине крова. 1.965,00

4,30 Монтажа и демонтажа покретне скеле димензија 4х6х9 м на точковима. Покретна 
скела служиће за молерске радове, зидарске радове, као и за потребе инсталатера. м2 300,00

4,31
Летвисање крова летвама димензија 24/48 mm, сувим и квалитетним јеловим лет-
вама на размаку од 15 cm за густо покривање бибер црепом. Обрачун по м2 косе 
равни крова. м2 672,00

4,32
Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске d=24 
mm од суве и праве јелове даске, поставити на додир и закуцати. Обрачун по м2 
косе површине. м2 1.200,00

4,33 Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате и темељних зидова. 
Обрачун по м2. м2 1.820,00

4,34 Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате вертикалних серкла-
жа.. Обрачун по м2. м2 860,00

4,35
Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа глатке оплате бетонске окап-
нице дим.35х6,5цм. У цену урачунати и двострану троугласту лајсну 2,0х2,0цм. 
Обрачун по м1. м1 520,00

4,36 Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине до 
100 цм. ком 720,00

4,37 Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине 
101-400 цм. ком 1.900,00

4,38 Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12, дужине 
401-600 цм. ком 2.800,00

4,39 Постављање дрвених дасака дебљине 24мм. м2 1.200,00

4,40 Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12. Греде пос-
тавити на основу пројекта и статичког прорачуна. Обрачун по м2 стварне површине. м2 3.150,00

4,41

Израда, монтажа и демонтажа оплате пуне плоче блажујком са подупирачима до 
3м1.
* равна плоча м2 2.520,00
* коса, нагнута плоча м2 2.950,00

4,42 Израда, монтажа и демонтажа оплате за степеништа. Обрачун по м2. м2 2.750,00
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4,43

Разупирање рова дрвеном грађом:
Просечна дубина рова је 1.45 м те је и висина подграде 1.45 м.  Обрачун се врши 
по м2 подграђених површина за сав рад и материјал.
дубина рова 0 - 2 м м2 365,00

V БЕТОНСКИ РАДОВИ
5,1 Израда цем. кош. 1:3 д=3 цм од фракције”1” са пердашењем м2 1.121,00
5,2 Израда цем. кош. 1:3 д=4 цм од фракције”1”са пердашењем и армирати мрежом Q 84. м2 1.440,00
5,3 Бет. подова са мб20 и пердашњем повр. д=6цм м2
5,4 Бет. пода МБ30 д=10 цм и пердаш. повр. м2 1.100,00
5,5 Бет. пода МБ30 д=12 цм са пердаш. повр. м2 1.350,00
5,6 Бет. пода МБ30 д=15 цм и пердаш. повр. м2 1.895,00

5,8 Бетонирање тракастих темеља и темеља самаца набијеним бетоном МБ30, са 
урачунатом оплатом. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3. м3 8.500,00

5,9 Бетонирање темељних зидова бетоном МБ30, у цену урачуната и оплата. м3 14.880,00
5,10 Бетонирање стубова бетоном МБ30 са потребном оплатом и арматуром м3 19.060,00
5,11 Монтажа жичане ограде и затезање на постављеним бетонским стубовима м2 540,00
5,12 Набавка, сечење и монтажа мрежасте арматуре. кг 150,00
5,13 Бетонирање стаза МБ30 д=10-15цм са фином завршном обрадом м2 2.250,00

5,14
Набавка материјала и извођење приступних степеника испред улаза објеката, као 
и поплочавање платоа око објекта правоугаоним бетонским елементима дим. 
20х10х6 цм.

5,15 степениште: м2 12.730,00
5,16 поплочавање: м2 3.560,00

5,17 Бетонирање подлоге темеља од ″мршавог“ набијеног бетона МБ30 д=5 цм преко 
набијеног шљунка. м2 481,00

5,18 Израда бетонске окапнице на парапетом зиду са израдом и монтажом оплате и 
арматуре. м1 1.840,00

5,19 Израда бетонских капа на стубовима са израдом и монтажом оплате и арматуре. ком. 4.400,00

5,20 Набавка материјала и израда, испод а. б. слоја набијеног бетона МБ10 дебљине 
д=6 цм. Изводи се преко тампон слоја шљунка. м3 8.150,00

5,21

Набавка, сечење, савијање, настављање и монтажа арматуре RА 400/500-2 
(средње сложена арматура).

кг
Обрачун се врши по 1 кг уграђене арматуре за сав рад, материјал, транспорт, 
складиштење, сечење, савијање и монтажу арматуре у оплату. 120,00

5,22
Бетонирање АБ округлих стубова са степеником и капителом, по детаљу из про-
јекта, бетоном МБ30. Обрачун по м3 а ценом обухватити и оплату и конструктивну 
арматуру. м3 29.700,00

5,23
Бетонирање АБ греда МБ 30.

Обрачун по м3 а ценом обухватити оплату, док се арматура обрачунава посебно.

* разне греде м3 19.305,00
* греде сложеног просека м3 21.525,00

5,24 Бетонирање атике изнад улаза и венца, АБ МБ 30 дебљине 12 цм. м2 2.420,00

5,25 Бетонирање степеница набијеним бетоном МБ 20 као и рампе на улазу. Обрачун 
по м3 а ценом обухватити и оплату. м3 12.435,00

5,26
Бетонирање заштитног тротоара поред објекта и платоа бетоном МБ 30 д=10 цм 
на подлози од шљунка д=10 цм са падовима. Обрачун по м2 уграђеног и обрађе-
ног бетона, а ценом обухватити и граничну оплату. м2 1.310,00

5,27
Бетонирање сокли фасадних зидова д=12 цм. Спољна страна видни бетон. Обра-
чун по м′ уграђеног бетона, а ценом обухватити и оплату, спољна страна видни 
бетон, као и конструктивну арматуру.
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- сокла х = 60 цм м1 1.705,00
- сокла х = 70 цм м1 2.110,00

5,28
Набавка и уградња префабрикованих армиранобетонских стубова димензија 
10х10х250 цм. Стубови се постављају на растојању од 180 ц, а у крајњем и сваком 
петом пољу поставити коснике за укрућење ограде. ком. 1.212,00

5,29
Бетонирање армирано-бетонског завршног серклажа ограде 31х8 цм, бетоном 
МБ20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату и ар-
матуру. м3 21.640,00

5,30 Израда тротоара и платоа од бетонских плоча жуте боје, дим. 20х10х6 цм и 
18х12х6 цм. м2 2.725,00

5,31 Оивичење коловоза пешачких стаза на подлози од бетона МБ20 баштенским иви-
чњаком димензија 12/18/60 и 12/18/50 . м1 660,00

5,32 Израда бетонског коловоза на лицу места, израда бетонских стопа за оивичење. м1 325,00

5,33 Набавка и потављање префабрикованих бетонских „ПРАВОУГАОНИХ“ елемената 
димензија 20х20х8 цм. м2 2.725,00

5,34 Набавка и постављање префабрикованих бетонских „бехатон“ коцки црвене боје 
у песку. м1 485,00

5,35 Набавка и постављање баштенских (бетонских) ивичњака 12х18х60 цм у бетону 
МБ20. м1 750,00

5,36 Бетонирање темељних стопа 30х30х80 бетоном МБ20 за металне стубове. ком 900,00

5,37 Израда  битумизираног носивог слоја БНС од дробљеног каменог агрегата де-
бљине д=7 цм. м2 1.090,00

5,38 Израда слоја асфалт бетона АБ у уваљаном стању дебљине д=3 цм. м2 590,00

5,39 Набавка, транспорт и уградња мршавог бетона у слоју од 5цм у тракасте темеље 
објекта м3 8.428,00

5,41 Бетонирање стаза бетоном МБ30, д=15 цм са завршном фином обрадом. Стазу 
армирати арматурном мрежом Ø131. м2 4.250,00

5,42 Уградња слоја битуагрегата БНС 22s (А), д=7 цм, у уваљаном стању са транспор-
том материјала. м2 1.690,00

5,43 Уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8 мм, д=4 цм, у уваљаном стању са транспор-
том материјала. м3 1.152,00

5,44 Бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 30 у свему пре-
ма пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м3. м3 19.880,00

5,45 Бетонирање армирано бетонских темеља стубова бетоном МБ 30 у свему према 
пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м3. м3 20.870,00

5,46 Израда аб темеља бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и 
детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по m³ темеља. m³ 14.880,00

5,47 Израда аб темељних зидова бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком 
рачуну и детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по m³ темеља. m³ 14.880,00

5,48
Израда полумонтажне таванице типа “ферт” дебљине 16+4 cm бетоном МБ 30. 
Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. У цену улазе и носачи са поду-
пирачима. Обрачун по м2 таванице. м2 4.800,00

5,49
Израда аб греда, надпрозорника и надвратника у свему према пројекту, детаљи-
ма и статичком прорачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Об-
рачун по м3 греда. m³ 23.000,00

5,5
Израда аб стубова пресека 25х25 cm у свему према пројекту, детаљима и статич-
ком рачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 
стубова. m³ 19.060,00

5,51 Израда косе плоче и улазних степеника од набијеног бетона МБ 20 са израдом 
преко слоја шљунка заједно са оплатом. Обрачун по м3 бетона. m³ 8.500,00

5,52 Израда подлоге за подове од бетона МБ 15, d=8 cm, на тампону шљунка, са из-
равнавањем горње површине. Обрачун по м2 подлоге. м2 1.650,00

5,54
Израда тротоара око објекта од бетонских плоча димензија 20х10х3cm у слоју 
песка и слогу према пројекту. Спојнице испунити песком. У цену улази набавка, 
подлога од песка и спојнице. Обрачун по м2 стазе. м2 5.280,00
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5,55

Набавка, сечење, савијање и уграђивање арматуре. Арматуру очистити, исећи, 
савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Пре бетонирања арма-
туру прегледа и писменим путем одобрава надзорни орган. Обрачун по кг арма-
туре. кг 120,00

5,56 Набавка материјала и израда Аб серклажа (хоризонаталних, вертикалних, косих) 
бетоном МБ30 са негом бетона и оплатом. Обрачун по м3. м3 22.300,00

5,57 Израда АБ окапнице дим.35х6,5цм у натур бетону МБ 30 са негом бетона. У цену 
урачунати и МАQ-188. Обрачун по м1. м1 2.100,00

5,58 Реконструкција постојећег водомерног шахта. ком 45.000,00

5,59 Израда  армиранобетонског шахта (ревизионог) бетоном МБ30. Ценом обухвати-
ти потребну оплату и арматуру. Обрачун по комаду. ком 54.500,00

5,60 Израда бетонског сливника за скупљање воде. Поклопац сливника ливено-гвоз-
дена решетка за средње тешки саобраћај. Обрачун по комаду ком 13.500,00

5,61

Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа бетоном МБ30. Из-
радити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачу-
ну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и помоћна ске-
ла. Обрачун по м3. m³ 23.000,00

5,62

Израда АБ степеништа, марке МБ30. Израдити оплату степеништа и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по пропи-
сима. Уцену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела.
Обрачун по м3. m³ 30.400,00

5,63
Израда армирано бетонске плоче. Дебљина плоче према статичком прорачуну и 
детаљима. У цену урачунати потребну оплату и подупираче.
Обрачун по м3. m³ 29.550,00

5,64

Израда крстастих АБ плоча, дебљине д=15цм, марке МБ30, водонепропусан бе-
тон. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима 
и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи и помоћна скела.
Обрачун по м3. m³ 29.550,00

5,65

Бетонирање армиранобетонског завршног серклажа зида ограде 31x8цм бетоном 
МБ 20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату, ар-
матуру и радну скелу.
Обрачун по м’ м’ 1.135,00

5,66
Постављање ситне камене коцке 10/10цм, са додатком 10% нове коцке на слој 
песка дебљине 10цм са ваљањем и превозом материјала.
Обрачун по м² м² 1.465,00

5,67
Полагање затечених ивичњака 18/24цм са претходним чишћењем и полагањем у 
бетонску подлогу од бетона МБ20, са фуговањем спонјица цементним малтером.
Обрачун по м’ м’ 1.515,00

5,68

Довођење постојећих саобраћајних површина у технички исправно стање. Након 
затрпавања рова извршити израду нове конструкције саобраћајнице и састава 
као постојећа конструкција.
Обрачун по м2 изведених радова. м² 4.250,00

VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
6,1 Једноструко покрививање крова новим бибер црепом. м2 1.615,00

6,2
Препокривање крова бибер црепом једноструко. Кроз цену је обрачуната вред-
ност рада, а вредност додатног црепа се обрачунава према стварно утрошеној 
количини и цени. м2 1.240,00

6,3 Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за 
једноструко покривање м2 780,00

6,4 Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за 
густо покривање м2 850,00

6,6 Скидање једноструко покривеног бибер црепа са крова, спуштањем истог на 
земљу и одвозом на депонију м2 380,00
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6,7 Густо покривање крова са бибер црепом м2 1.915,00

6,9
Преглед крова са густо покривање бибер црепом и појединачна замена полупа-
ног црепа на површини до 2 м2 по објекту. У цену улази само рад, а вред мате-
ријала према стварно утрошеној количини и цени. м2 1.500,00

6,13
Покривање увала и грбина на крову покривеном бибер црепом са његовим пот-
ребним сечењем, свака страна мери се посебно и то по косини. У цену је садржан 
рад, а материјал у позицији покривања. м1 550,00

6,15 Привремено скидање фалц. црепа због заменелетава и поновно покривање крова м2 651,00

6,16 Преглед крова покривеног фалц. црепом са појединачном заменом до 30 ком по 
крову. ком 180,00

6,17 Намештање исклизлог фалц црепа ком 112,00
6,21 Скидање фалц црепа где је везани сваки трећи цреп м2 153,00

6,22 Покривање слемена и грбина слемењацима, заливањем продужним малтером 
1:2:6 на крововима покривеним бибер и фалц црепом. м1 480,00

6,23 Покривање увале или грбина са сечењем фалц црепа. Обрачун по косини за сва-
ку страну посебно, у цени је рад, а материјал је у позицији покривање. м1 510,00

6,24 Појединачна замена полупаних слемењака на крову са заливањем продужним 
малтером 1:2:6. ком 655,00

6,25 Заливање слемена и грбина продужним малтром 1:2:6 на старом крову. м1 196,00

6,26 Замалтерисати ивице увале п.ц.м. 1:2:6 на старом крову, оштећени малтер очис-
тити и тек тада вршити малтерисање. За мерење узима се свака страна посебно. м1 181,00

6,27 Скидање слемењака раније постављених у п.м. 1:2:6 и њихов одвоз са депоније. м1 175,00
6,28 Покривање крова салонитом 105х122 цм, без заптивања преклопа. м2 890,00

6,29 Преглед крова и појединачна замена полупаних салонит плоча (без заптивног 
преклопа) вел. 105х122 цм. ком 865,00

6,30 Покривање грбина и слемењака салонит слемењацима. м1 350,00
6,31 Демонтажа салонит слемењака м1 112,00
6,32 Покривање увала и грбина са сечењем салонита по косини (само рад). м1 410,00
6,33 Скидање пок. од салон. вел 105/122 и 105/152 цм м2 260,00

6,38 Набавка и постављање слемењака и грбина крова од ћерамиде. Ћерамиду пос-
тавити у продужном малтеру и саставе обрадити. Обрачун по м1 слемена и грбина. м1 630,00

6,39 Скидање старог фалцоваог црепа и слемењака, утовар у возило и одвоз на депо-
нију. Обрачун по м2 косе површине крова. м2 260,00

6,40 Набавка и покривање крова фалцованим црепом. Обрачун по м2 косе површине 
крова. м2 1.050,00

6,41 Набавка и опшивање стрехе дрвеном ламперијом д=2цм са израдом подконструк-
ције. Ценом обухватити потребну скелу. Обрачун по м2. м2 2.100,00

6,42 Набавка материјала и потшивање кровне конструкције по доњем појасу лампе-
ријом на делу отворене надстрешнице. Обрчаун по м2. м2 650,00

6,43 Набавка материјала и покривање слемена слемењаком од АЛ лима д=0,7мм.  
Обрачун по м1. м1 1.038,60

6,44 Набавка материјала и покривање слемена слемењацима. Обрачун по м1. м1 465,00

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
7,1 Набавка и постављање зидних керамичких плочица фуга на фугу у лепку. м2 1.914,00

7,2 Набавка и постављање сокле по обиму зидова од подних керамичких плочица у 
керамичком лепку висине до 15cm. Обрачун по м1. м1 490,00

7,3 Набавка и постављање подних керамичких плочица фуга на фугу у лепку. м2 1.992,00

7,4 Местимично крпљење плочица свих димензија, са припремом подлоге и фуго-
вањем (количина 1-10 комада). ком 124,00

7,5 Обијање - скидање плочица са зидова и подова, са чишћењем и одношењем шута. м2 300,00
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7,6 Набавка и постављање подних керамичких плочица на степеницама у керамич-
ком лепку висине до 15cm. Обрачун по м1. м1 1.992,00

VIII ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

8,1 Набавка и полагање терацо плоча величине 25х25 цм у цементном малтеру 1:2, 
дебљине 2,5 цм. м2 2.338,00

8,2 Као 8,1 само површине до 3 м2 м2 2.698,00
8,3 Местимично крпљење подова терацо плоча 25х25 цм, количине 1 комад по објекту. ком 510,00
8,4 Као 8,3 само 1-5 ком. по објекту ком 430,00
8,5 Као 8,3 само 5-20 ком. ком 350,00
8,6 Израда сокле од терацо плоча 25х25 цм. м1 1.044,00
8,7 Као 8,6 само до 5м2 по објекту м1 1.258,00

8,8 Рушење подова од терацо плоча положених у цементном малтру и одвоз на де-
понију. м2 1.048,00

8,9 Рушење сокле од терацо плоча пложених у цементном малтеру и одвоз на депо-
нију. м2 1.257,00

IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
9,1 Постављање термоизолације вертикалних серклажа комби плочама дебљине 6 цм. м2 1.650,00

9,2 Постављање термоизолације подова од тврдог вунизола или еквивалентно де-
бљине д=4 цм и ПВЦ фолије. м2 1.480,00

9,3 Набавка материјала и извођење хидроизолације зидова и подова која се састоји 
од 2 врућа бит. премаза и 1 слоја кондора. м2 1.180,00

9,3,1 Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације зидова кондором, 
д=4мм. м2 1.180,00

9,6 Израда хоризонталне изолације зидова слојем кондора V4 са међусобним пре-
клопом 10 цм и заваривањем преклопа бутанским пламеником. м2 446,00

9,7
Израда хоризонталне хидроизолације од вареног “кондора 4” са преклопима од 
10cm и варењем спојева. Преко суве и чисте подлоге претходно урадити премаз 
од битулита “А”. м2 720,00

9,8 Израда слоја термоизолације пода или зида од тврдог стиропора d=3-5 cm са јед-
ностраном ПВЦ фолијом. м2 720,00

9,9 Набавка и постављање термоизолације тавана од камене вуне у облику тврдих 
плоча d=10cm између два слоја пвц фолије. м2 1.700,00

9,10 Набавка и постављање на фасади термоизолационих, двослојних комби плоча 
d=2 cm преко бетонских греда и серклажа са припремом за малтерисање. м2 1.700,00

9,12 Набавка и постављање хидроизолације крова тер хартијом. Обрачун по м2. м2 446,00
9,13 Израда термоизолације фасадног зида стиропором д=5цм. Обрачун по м2. м2 446,00

9,14 Израда термоизолације крова стакленом вуном д=5цм и ПВЦ фолијом. Обрачун 
по м2. м2 850,00

X МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
10,1 Стругање старог креча са зидова и плафона м2 80,00

10,1,1 Стругање старе полудисперзивне боје са зидова и плафона. м2 105,00

10,2 Бојење нових зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом у 
светлом тону и два пута бојење ваљком. м2 420,00

10,3 Бојење старих зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом без 
стругања зидова са основним бојењем, предбојењем и бојење ваљком 1 и 2 пут м2 150,00

10,6 Бојење радијатора лаком за радијаторе ручно двапут уз чишћење м2 350,00
10,7 Бојење цеви цент. грејања радијатор лаком од 0 до 6/4’’ м1 78,00
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10,8 Израда шпанског зида, узрада подлоге, изравњење, грундирање, наношење под-
логе. Извлачење се обавња роловањем а структура по избору инвеститора м2 1.350,00

10,9 Облагање зидова тапетама домаће производње преко раније глетованих површина м2 250,00
10,10 Скидање тапета са зидова м2 100,00
10,11 Изолација флека м2 200,00

10,12,01 Глетовање молерских зидова м2 150,00
10,12,02 Глетовање плафона м2 250,00

10,12,03 Глетовање  оструганих зидова и плафона глет масом, са претходно извршеним 
свим предрадњама. м2 200,00

10,13 Бандажирање спојница плафона од гипса м2 150,00
10,14 Бандажирање спојница м1 120,00
10,15 Наношење подлоге на зидове м2 60,00

10,16 Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним 
предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати. м2 6.400,00

10,17 Стругање масне сокле са зидова м2 220,00

10,20 Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избо-
ру пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје. м2 495,00

10,23 Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним 
предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати. м2 6.400,00

10,25 Бојење старе столарије улазних врата са претходним стругањем и шмирглањем 
старе боје. Обрачун по ком. ком 4.500,00

10,26 Бојење унутрашњих зидова полудисперзивном или дисперзивном бојом са 
претходним глетовањем. Обрачун по м2. м2 650,00

10,27 Бојење плафона полудисперзивном или дисперзивном бојом са претходним гле-
товањем. Обрачун по м2. м2 650,00

10,28 Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и израдом 
подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м2. м2 2.280,00

10,29 Скидање старе боје са врата. Обрачун по м2. м2 450,00

10,30 Бојење ламперије садолином, са лакирањем и свим потребним предрадњама. 
Бојити у два слоја и у трећем лакирати. Обрачун по м2. м2 950,00

10,31 Бојење столарије (штокова и унутрашње столарије) масном бојом са потребним 
предрадњама. Обрачун по м2. м2 855,00

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ

11,1 Израда и монтажа лаке дрвене преграде са костуром од чам. грађе пресек 50/50мм са изо-
лацијом од тервола 5 цм.

11,2 Обострано обложено универом м/2 2.473,00
11,3 Једнострано обложено универом м/2 1.764,00
11,4 Обострано обложено сировом иверицом м/2 2.082,00
11,5 Обострано обложено  гипс плочама м/2 1.609,00
11,6 Обострано обложено лесонитом м/2 1.391,00
11,7 Постављање кант траке м1 159,00

11,8
Вађ. ст. брод. пода и пост. новог са прет. пост. подпатос. у песку 5х8 цм на раз. 60-80 
цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. даска 18 мм повез. на перо и 
жљеб. Цена је без лајсни м2 1.045,00

11,9 Као поз. 11,8, само без вађења старог пода м2 800,00
11,10 Демонт. старог дотрајалог бродског пода м2 245,00
11,11 Кројење и пост. иверице на под преко претходно пост. роштиља м2 273,00
11,12 Израда и пост. дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова м1 218,00
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11,13
Израда и пост. прагова од чам. или јасенове грађе, обрада истих и прикивање 
обичним ексерима за  шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним ти-
пловима за под до 1 м1 ком 782,00

11,14 Демонтажа свих врста ламперије до 1 м2 ком 585,00
11,15 Демонтажа ламперије преко 1 м2 м2 104,00
11,16 Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. отвора до 1 м2 ком 585,00
11,17 Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. преко 1 м2 м2 650,00

11,18 Израда роштиља-спуштеног плафона од штафли и летава и пост. ламперије, гип-
саних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених роштиља м2 2.064,00

11,19 Израда роштиља за ламперију или гипс плоче м2 745,00

11,20 Облагање плафона гипсаним или било којим другим плочама, д=10 мм са форми-
рањем правилног отвора вел. отвора до 3 м2 м2 839,00

11,21 Као поз. 11,20, само вел. отвора до 1 м2 ком 1.188,00
11,22 Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу м-1 176,00
11,23 Крпљење врата око браве ком 620,00
11,24 Крпљење врата код штока ком 1.146,00
11,25 Израда и монт. штока за врата до 2 м2 ком 4.200,00
11,26 Прекрајање штока врата ком 1.290,00
11,27 Израда и монт. опшивних лајсни око врата, шир. 5 цм од чамове грађе д=12 мм м1 206,00
11,28 Уградња једнокрилних дрвених врата ком 909,00
11,29 Уградња двокрилних дрвених врата ком 1.600,00
11,30 Замена обичних брава 65 и 80 браве са цилиндром 65 и 80 ком 1.028,00
11,31 Замена цилиндра са бушењем постојећег ком 1.028,00
11,32 Замена цилиндра без бушења ком 460,00
11,33 Замена квака пар 480,00
11,34 Замена шилдова пар 360,00
11,35 Замена шлиц лима на вратима без краћења ком 319,00
11,36 Замена ануба шарки пар 507,00
11,37 Уградња дрвених прозора (обрачун по крилу) ком 620,00
11,38 Постављање маказа на прозоре ком 319,00
11,39 Окивање прозора ком 220,00
11,40 Пост. полуоливне или оливне са бравицом ком 414,00
11,41 Поправка и монт. гуртни за ролетне ком 851,00
11,42 Монт. лајсни за стакло од чамовине, дим. 25х12 мм м1 82,00

11,43
Израда и монт. дрв. преграде у доњем делу исте, израћен је парапет од ламп. или 
сл.,горњи део је застакљен. Преграда снабдев. вратима. све израђено, оковано и до-
премљено на објекат са опшивеним лајснама.

11,44 Преграда од чамове или борове грађе м2 3.864,00
11,45 Преграда од храстове грађе м2 5.173,00

11,46 Кројење иверице д=18 мм и пост. истих на столове или било какву другу већ при-
премљену подлогу м2 1.764,00

11,47 Поправка фиоке ком 532,00
11,48 Пост. “цилиндер” бравице на фиоке или намештај ком 614,00
11,49 Мењање шарки на намештају пар 368,00
11,50 Израда сандука за алат од чамове грађе дим. 100х50х50 цм ком 3.082,00
1,51 Израда сандука за прву помоћ чамове грађе дим. 50х20х20 цм ком 1.200,00
11,52 Израда дрв. шупа од летава 2.5х5 цм и штафли 5х8 цм м2 1.764,00
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11,53 Пост. резе на шупе ком 283,00
11,54 Израда и насађивање дршки на алат (чекић, секира,...) ком 283,00

11,55

Набавка материјала као и уградња комплетне столарије прозора  
и врата у претходно остављеним отворима у зиду. Спољна столарија је храст као 
и перваз лајсне и праг врата, заштита – фимис, бајц, уградња – пур пена. Унутра-
шња врата храстов фурнир, перваз лајсне и праг храст, заштита бајц, фимис, уг-
радња – пур пена.
врата: димензије у цм:   150/220+50 ком. 124.750,00
90/203+40 ком. 114.595,00
80/203, 90/205 ком. 23.075,00
110/203+40 ком. 117.195,00
140/210 ком. 107.016,00
70/203 ком. 21.268,00
прозори, димензије у цм:   95/155 ком. 25.064,00
55/55 ком. 8.164,00
95/55  унутрашњи ком. 12.245,00
прозори  25/25 ком. 4.090,00

11,56 Израда и постављање одра за покојнике, израђеног од првокласне чамове и храс-
тове грађе, без чворова, бајцован и лакиран у тону по избору пројектанта. ком. 437.000,00

11,57 Израда сталка за крстове, од храстовине, бајцован и лакиран. Димензије 
400х400х270. ком. 19.450,00

11,58 Израда стубног сталка за умрлице израђене од чамовине, оплемењене храсто-
вим лајснама, бајцовано и лакирано. Димензије 950х450х500. ком. 38.795,00

11,59 Израда комоде од оплемењене иверице, кантовано АБС траком, димензије 
750х500х300. ком. 15.600,00

11,60 Израда трпезаријског стола, од оплемењене иверице и чамовине, димензије 
1500х800х750. ком. 24.870,00

11,61 Израда плакара од оплемењене иверице, димензије 3700х2600х550. ком. 138.000,00

11,62 Израда канцеларијског и другог намештаја од оплемењене иверице d=18мм, кан-
товано меламином. Обрачун по m². м2 12.500,00

11,63 Израда канцеларијског и другог намештаја од оплемењене иверице d=18мм, кан-
товане у АБС-у. Обрачун по m². м2 18.600,00

11,64 Израда плакара од оплемењене иверице, димензије 1950х700х400. ком. 28.865,00

11,65 Израда и постављање гардеробне стене са чивилуцима од оплемењене иверице, 
димензије 1000х1000. ком. 14.790,00

11,66 Израда чивилука од оплемењене иверице, димензије 900х100. ком. 9.790,00

11,67 Израда комоде од оплемењене иверице, кантоване АБС траком, димензије 
1600х750х400. ком. 45.700,00

11,68 Израда архивског ормара од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димен-
зије 2000х2700х400. ком. 109.770,00

11,69 Израда архивског ормара од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димен-
зије 1700х2700х400. ком. 97.395,00

11,70 Израда клуб стола од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димензије 
1200х550х700. ком. 23.685,00

11,71 Израда ормара од оплемењене иверицe, димензије 3700х2600х600. ком. 149.790,00

11,72 Израда плакара од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димензије 
2000х800х550. ком. 44.735,00

11,73 Израда фијокара од оплемењене иверице, димензије 600х400х500. ком. 14.100,00

11,74 Израда клуб стола, од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димензије 
600х500х550. ком. 5.740,00

11,75 Израда компјутерског стола од оплемењене иверице, кантован АБС траком, ди-
мензије 1500х600х750. ком. 19.795,00
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11,76 Израда дрвених клупа од квалитетне чамове грађе, L=1700 мм, лакиране и бајцоване. ком. 23.000,00

11,77 Израда прозора од чамове грађе, оковани окретно нагибним оковом, бајцован и 
лакиран, застакњени изопан стаклом 4+6+4. Обрачун по m². м2 18.240,00

11,78
Израда комплетних дрвених врата од чамове резане грађе, шток ширине до 15 
cm, са первајзима, окована стандардним оковом, бајцовано и лакирано. Обрачун 
по m². м2 28.400,00

11,79 Исто као и ставка 11,78 само је шток ширине од 15-30cm. Обрачун по m². м2 34.080,00
11,80 Исто као и ставка 11,78 само је шток ширине преко 30cm. Обрачун по m². м2 39.760,00

11,81 Израда унутрашњих шперованих врата (са штоком), окована стардадним оковом, 
бајцована и лакирана. Обрачун по m². ком 16.800,00

11,82 Израда унутрашњих шперованих врата са штоком, окована стандардним оковом, 
фарбана полиуретанским бојама. Обрачун по m². ком 20.600,00

11,83 Репарација старе дрвенарије (скидање старе фарбе, брушењеса припремом под-
логе за фарбање и фарбање темељном фарбом). Обрачун по m². м2 9.200,00

11,84 Поправка канцеларијског и другог намештаја. Обрачун по сату. сат 800,00
11,85 Рад столара на терену.Обрачун по сату. сат 800,00

11,86

Набавка и монтажа застакљених прозора крило на крило од првокласне и суве 
чамове грађе са термопрекидом, застакљени флот стаклом d=4 mm са потребним 
оковом од елоксираног алуминијума и алуминијском окапницом са доње стране 
штока. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Об-
рачун по комаду.

11,86,1 димензија 60/60 ком 6.567,00
11,86,2 димензија 80/140, димензија 100/120, 120/60 ком 20.430,00
11,86,3 димензија 100/140, 120/135, 80/180 ком 25.538,00
11,86,4 димензија 140/140 ком 35.750,40

11,87

Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних, дуплошперованих врата од прво-
класне чамове грађе. Довратник урадити у ширини зида и опшити лајснама. Оков 
од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три усадне шарке 
по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поста-
вити гумени одбојник. Обрачун по комаду.

11,87,1 димензија 61/198,50 ком 21.840,00
11,87,2 димензија 71/198,50 ком 25.200,00
11,87,3 димензија 81/198,50    80/200 ком 28.560,00

11,88

Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата. Довратник од храс-
товине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном 
шперплочом d=4 mm, оков од месинга, брава укопавајућа са цилиндром и три 
кључа, три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата за-
штитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбој-
ник. Обрачун по комаду.

11,88,1 димензије 70/210 ком 24.700,00
11,88,2 димензије 80/220 ком 29.568,00

11,89

Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата са надсветлом. Дов-
ратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложи-
ти фурнираном шперплочом d=4 mm. Надсветло застаклити равним стаклом d=4 
mm. Поставити оков од месинга, брава укопавајућа са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата заштитити 
безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обра-
чун по комаду.

11,89,1 димензије 70/210+60 ком 27.166,00

11,90 Набавка и монтажа  штока на улазним вратима капеле, дим.203х16х79. Обрачун 
по комаду. ком 4.800,00

11,91 Набавка и монтажа прозора на санитарном чвору, лучни прозор дим.79х79. Обра-
чун по ком. ком 10.960,00
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11,92
Набавка материјала, израда и уградња спољашних прозора од дрвета, застакље-
них термоизолационим стаклом, са потребним оковом и бојењем лазурним пре-
мазима. Обрачун по м2. м2 12.000,00

11,93
Израда и постављање прозора величине 345/125 цм. Прозор је петоделни, са 
фиксним крилима у доњој зони и вентус покретним делом у горњој зони. Прозор 
израдити од чамове грађе.Отварање према шеми. м2 12.000,00

11,94 Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(125/205), укупне 
величине 105/205 цм. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе. м2 10.500,00

11,95 Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(25/205), укупне 
величине 205/205 цм. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе. м2 10.500,00

11,96 Израда и постављање једнокрилних, фурнираних врата за тоалет, димензија 
85/210 цм. ком 18.560,00

XII ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12,01 Скидање постојећег лима са дашчане подлоге равног крова, м2 326,56

12,02 Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм, преко дашчане подлоге. Испод 
лима поставити слој “Изолим” траке која улази у цену покривања. м2 910,67

12,03 Делимична замена лименог кровног покривача код позиције л-002 м2 1.365,16

12,04 Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм у плочама 200х100цм, преко бе-
тонске повшине м2 974,63

12,05 Делимична замена лименог кровног покривача, остало као позиција л-004 м2 1.589,04

12,06 Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 
33-40 цм м1 195,26

12,07 Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 
40-50 цм м1 260,91

12,08 Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 33 цм м1 713,72

12,09 Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 
36-40 цм м1 779,37

12,10 Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 
41-50 цм м1 843,33

12,11 Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 
51-66 цм м1 972,95

12,12 Скидање постојећих прозорских банака развијене ширине 25-50 цм м1 260,91
12,13 Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 25 цм м1 779,37

12,14 Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 
26-33 цм м1 843,33

12,15 Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 
34-40 цм м1 910,67

12,16 Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине  
41-50 цм м1 978,00

12,17 Демонтажа опшаве увале (иксни) развијене ширине 50-100 м1 260,91
12,18 Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 50 цм м1 584,11
12,19 Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 66 цм м1 713,72
12,20 Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 100 цм м1 843,33
12,21 Демонтажа опшава увала поред зидова и димљака развијене ширине 40-66 цм м1 260,91

12,22 Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 
цм, за покривач од црепа м1 905,62

12,23 Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 
цм, за покривач од салонита м1 1.038,60

12,24 Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 50 
цм, за покривач од црепа м1 972,95

12,25 Као 8.1.024, само покр. од салонита м1 1.104,24
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12,26 Опшивање увала поред зида и димњ. поц. лимом 0.55 мм развијене шир. 66 цм за 
покривач од црепа м1 1.104,24

12,27 Као 8.1.026, само за покр. од салонита м1 1.169,89
12,28 Демонтажа опшава лајсне од поц. лима м1 154,86

12,29 Опшив ивице разних опшава тракама од поц. лима 0.55 мм (поц. лајсне раз. шир. 
8 цм) м1 466,27

12,30 Демонтажа опшава са ивице балкона м1 390,53
12,31 Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 25 цм м1 1.090,78
12,32 Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 33 цм м1 1.247,33
12,33 Демонтажа опшава кровних прозора ком 1.242,28

12,34 Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом са поклоп-
цем од лима 0.55 мм ком 7.795,36

12,35 Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом само окви-
ром та стаклоком ком 8.574,73

12,36 Демонтажа висећих олука свих врста м1 390,53
12,37 Демонт. кука за олуке ком 154,86

12,38 Израда и монтажа нових кука за висеће олуке од пљоштог гвожђа 25/5 премаз. 
поцинколитом 2 пута. ком 232,30

12,39
Израда и монтажа висећих олука, полукружних олука раз. ширине 25 цм (д-20) од 
поцинкованог лима 0.55 са израдом кука од пљоштог гвожђа 25/5 премазаних 
цинколитом 2 пута м1 649,75

12,40 Као 8.1.039, само р.ш. 33 цм м1 713,72
12,41 Као 8.1.039, само р.ш. 40 цм м1 779,37

12,42
Израда и монтажа висећих олука од поцинкованог лима, правоугли олуци раз. 
шир. 25 цм (шир. 8 цм) од поц. лима 0,55 мм са израдом и монт. нових кука као у 
поз. -039 м1 779,37

12,43 Као 8.1.042, само раз. шир. 33 цм м1 843,33
12,44 Као 8.1.042, само раз. шир. 40 цм м1 908,98

12,45 Израда и монтажа висећих правоуглих олука преко постојећих кука раз. ширине 
25 цм од поц. лима 0,55 мм м1 675,00

12,46 Као 8.1.045, само раз. шир. 33 цм м1 740,65
12,47 Као 8.1.045, само раз. шир. 40 цм м1 818,08

12,48 Израда и монт. висећег правоугаоног олука преко пост. кука са поновним поди-
зањем кука раз. шир. 25 цм м1 728,87

12,49 Као 8.1.048, само раз. ширине 33 цм м1 791,15
12,50 Као 8.1.048, само раз. ширине 40 цм м1 856,80

12,51
Израда и монтажа висећих правоуг. олука  од поцинкованог лима д=0,55мм, са 
употребом пост. кука с тиме што се оне привремено скидају у циљу поправке  
(пресек 10/12цм) разв. шир. 25 цм м1 779,37

12,52 Као 8.1.051, само разв. ширине 33 цм м1 843,33
12,53 Као 8.1.051, само разв. ширине 40 цм м1 908,98
12,54 Израда и монтажа нових полукружних олука преко пост. кука раз. шир. 25 цм м1 545,39
12,55 Као 8.1.054, само раз. ширине 33 цм м1 597,57
12,56 Као 8.1.054, само развијене ширине 40 цм м1 673,32

12,57 Израда и монтажа висећих полукружних олука преко пост. кука са поновним пади-
рањем разв. ширине 25 цм м1 597,57

12,58 Као 8.1.057, само раз. шир. 33 цм м1 654,80
12,59 Као 8.1.057, само раз. шир. 40 цм м1 713,72

12,60 Израда и монтажа висећих полукружних олука с тим што се пост. куке привреме-
но скидају у циљу њихове поправке разв. шир. 25 цм м1 649,75
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12,61 Као 8.1.060, само разв. ширине 33 цм м1 713,72
12,62 Као 8.1.060, само разв. ширине 40 цм м1 767,58
12,63 Демонтажа лежећих олука од поц. лима свих врста м1 390,53
12,64 Демонтажа украсних елемен. под олуком м1 154,86

12,65
Израда и монт. нових полукруж. лежећих олука раз. шир. 33 цм од поц. лима 0,55 
мм са израдом и монт. нових кука од пљоштеног гвожђа 2,5х5мм премазаних цин-
колитом 2 пута и свог другог потребног материјала. Обрачун по м1. м1 908,98

12,66 Као 12,65, само раз. шир. 40 цм м1 908,98
12,67 Као 12,65 само раз. шир. 50 цм м1 1.038,60
12,68 Као 12,65 само раз. шир. 66 цм м1 1.169,89

12,69 Израда и монтажа нових лежећих полукр. олука преко пост. кука са фарбањем ку-
ка цинколитом разб. ширине 50 цм м1 713,72

12,70 Израда и монтажа нових лежећих полукружних олука пост. кука са поновним па-
дирањем кука раз. шир. 50 цм м1 819,77

12,71 Израда и монт. нових лежећих полукружних олука са привременим скидањем кука 
у циљу њихове потребне оправке раз. шир. 50 цм м1 908,98

12,72 Израда и монтажа нових лежећих правоугаон. олука преко постојећих кука, раз. 
шир. 40 цм м1 754,12

12,73 Као 8.1.072, само раз. шир. 50 цм м1 843,33
12,74 Као 8.1.072, само раз. шир. 66 цм м1 949,38

12,75
Израда и монтажа нових лежећих четвртастих олука од поцинкованог лима 
д=0,55мм преко пост. Кука са падирањем истих, разв. Шир. 40 цм (шир. 15 цм. Це-
ви удаљене  од зида најмање 20цм. м1 779,37

12,76 Као 8.1.075, само раз. шир. 50 цм м1 908,98
12,77 Као 8.1.075, само раз. шир. 66 цм м1 1.038,60

12,78 Израда и монт. нових лежећих четвртастих олука са употребом постојећих кука 
који се скидају ради потребних оправки раз. шир. 40 цм (ширина 15 цм) м1 898,88

12,79 Као 8.1.078, само раз. шир. 50 цм м1 1.038,60
12,80 Као 8.1.078, само раз. шир. 66 цм м1 1.169,89
12,81 Скидање дотрајалих одводних цеви кружног пресека раз. шир. 24-40цм м1 390,53

12,82 Израда и монтажа нових одводних олучних цеви кружног олука раз. шир. 25 цм са 
израдом и монтаж. обујмица (држача) од поц. гвожђа 25х4 мм на мах. размаку од 2м м1 644,70

12,83 Као 8.1.082, само раз. шир. 33 цм м1 713,72
12,84 Као 8.1.082, само раз. шир. 40 цм м1 779,37
12,85 Као 8.1.082, само раз. шир. 50 цм м1 843,33
12,86 Скидање дотрајалих правоугаоних одводних олука раз. ширине 50 цм м1 390,53
12,87 Израда и монтажа правоуг. одводног олука раз. шир. 40 цм, остало као поз. л-082 м1 843,33
12,88 Као 8.1.087, само раз. шир. 50 цм, осталп као поз. л-082 м1 1.038,60
12,89 Као 8.1.087, само раз. шир. 66 цм, осталп као поз. л-083 м1 1.104,24

12,90 Пост. Ливених цеви на доњем делу одвод. Олука тј. Испод сокле дужина цеви 200 
цм комплет са израдом везе пресека 0 100 м/м.  У цени су обухваћени и држачи м1 1.718,65

12,91 Постављ. ливених цеви на доњем делу одводног олука са израдом веза олук- ка-
нализац. пресек 0 125 мм. у цени су обухваћени и држачи м1 1.718,65

12,92 Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са кана-
лизацијом пресек 0 100 ком 1.038,60

12,93 Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са кана-
лизацијом пресек 0 125 ком 1.038,60

12,94 Скидање дотрајалих кружних рукаваца раз. шир. 25-60 цм ком 260,91
12,95 Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 33 цм м1 1.104,24
12,96 Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 40 цм м1 1.299,51
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12,97 Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 50 цм м1 1.494,77
12,98 Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 0,75-10 цм ком 4.938,80
12,99 Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 12-15 цм ком 4.938,80
12,100 Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 7,5 цм м1 779,37
12,101 Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 10 цм м1 855,12

12,102 Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,00 м 70 и 100 мм/25 цм 
(вент. глава) ком 1.959,36

12,103 Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,0 м 0 100 и 150/25 цм 
(вент. глава) ком 1.959,36

12,104 Израда и монтажа снегобрана од 2 округла гвожђа 0 12 провучених кроз пљоште 
гвожђе 5/40мм све премазаном цинколитом м1 2.728,63

12,105 Израда и монтажа опшивке од поцинков. лима на слемену или грбини раз. шир. 
33 цм м1 1.038,60

12,106 Преглед и поправка опшавке надзидака са местимичним летовањем спојева м1 311,411

12,107 Преглед  и поправка опшава поред зидова димњака са местимичним летовањем 
спојева м1 390,53

12,108 Преглед и поправка опшава раз. шир. до 10 цм са местимич. летовањем спојева 
(пос. лајсне) м1 154,86

12,109 Чишћење хоризонталних олука од лишћа и разних отпадака м1 164,96
12,110 Одгушење олучне вертикале ком 1.089,10
12,111 Израда прелазне редукције са четвртастих на кружне олуке ком 356,86
12,112 Израда и монтажа штуцне (спој хор. и верт. олука) ком 326,56
12,113 Премаз лименог крова цинколитом м2 356,86

12,114 Набавка материјала, израда и монтажа угаоно профилисаних окапни лимова из-
рађених од поцинкованог пластифицираног лима браон боје д=0,55 мм м1 1.690,00

12,115 Набавка материјала и једноструко покривање крова АЛ трапезастим лимом ТР 
40/205, д=0,7мм. Обрачун по м2. м2 1.950,00

12,116
Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом д=0,55мм, развијене ширине 
25цм. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25мм. Испод лима 
поставити слој тер хартије која улази у цену. Обрачун по м1. м2 1.225,37

12,117 Израда и монтажа ветер лајсни од поцинкованог лима д=0,55мм, развијене шири-
не 25цм. м2 1.100,00

12,118 Израда и монтажа опшивке светларника од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм, дебљине 0,55-0,60мм. Обрачун по м1. м1 935,00

12,119

Опшивање надзидака АЛ трапезастим лимом, дебљине 0,60мм. Окапницу пре-
пустити за 3цм. Опшивање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод 
лима поставити слој тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун 
по м2. м2 2.175,00

12,120

Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60мм. Покри-
вање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу 
пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Испод 
лима поставити слој “Изолим” траке, која улази у цену. Обрчаун по м2. м2 1.005,00

12,121

Израда и монтажа висећих праваоуганих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, 
ширине олука 10цм, дебљине 0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од 
поцинкованог флаха 25*5мм и нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на 
размаку до 80цм. Обрачун по м2. м2 935,00

12,122
Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм,  дебљине 
0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5мм и 
нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Обрачун по м2. м2 1.000,00

12,123
Опшивање надзидака поцинкованим лимом, РШ 40цм, дебљине 0,60мм. Опши-
вање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој 
тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун по м2. м1 935,00
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12,124
Израда и монтажа самлеха изнад висећег олука од поцинкованог лима д=0,55мм, 
развијене ширине 33цм. Самлех спојити са олуком дуплим контрафалцом и зале-
товати калајем. Обрачун по м1 самлеха. м1 850,00

12,125
Опшивање увала димњака поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 
40cm. Лим уз димњак подићи најмање 20cm, а руб убацити у спојницу опека.

м1 1.200,00Обрачун по m’ спољне ивице димњака.

12,126
Опшивање увала поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 40cm. Ис-
под лима поставити слој “изолим” траке која улази у цену опшивања.

м1 1.350,00Обрачун по m’ увале.

12,127

Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом d=0,55mm, развијене ширине 
25cm. Стране солбанка према зиду и штоку подићи  у вис до 25mm. Испод лима 
поставити слој тер папира која улази у цену.

м1 950,00Обрачун по m’ солбанка.

12,128 Израда и монтажа висећих правоугаоних олука израђених од пластифицираног 
бојеног лима развијене ширине 55цм. м1 1.100,00

12,129 Израда и монтажа олучних вертикала израђених од бојеног пластифицираног ли-
ма развијене ширине 55цм. м1 1.100,00

XIII БРАВАРСКИ РАДОВИ
13,1 Замена цилиндра са бушењем старог ком 1.582,70
13,2 Монт. свих врста брава ком 1.008,10
13,3 Демонт. свих врста брава ком 554,20
13,4 Монт. квака ком 396,10
13,5 Демонт. квака ком 265,20
13,6 Монт. стругарских шарки 90 мм ком 671,50
13,7 Демонт. стругарских шарки 90 мм ком 396,10
13,8 Монт. стругарских шарки 100 мм ком 671,50
13,9 Демонт. стругарских шарки 100 мм ком 396,10
13,10 Монт. стругарских шарки 120 мм ком 1.008,10
13,11 Демонт. стругарских шарки 120 мм ком 671,50
13,12 Демонт. стругарских шарки 16/180 мм ком 671,50
13,13 Монт. полу-оливне или оливене ком 671,50
13,14 Демонт. полу-оливни или оливни ком 396,10
13,15 Монт. браве е4 на металном орману ком 671,50
13,16 Демонт. браве е4 са металног ормана ком 396,10
13,17 Монт. маказа на прозору ком 671,50
13,18 Демонт. маказа са прозора ком 396,10
13,19 Монт. вентус ручице ком 671,50
13,20 Демонт. вентус ручице ком 396,10
13,21 Монт. вентус механизма са израдом осовина ком 2.136,90
13,22 Демонт. вентус механизма-комплет ком 1.108,40
13,23 Монт. шнапера за прозоре ком 671,50
13,24 Демонт. шнапера са прозора кг 396,10
13,25 Штеловање аутомата за врата ком 1.319,20
13,26 Израда ушки за катанац и уградња ком 1.978,80
13,27 Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова црне браварије кг 402,90

13,28 Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова са алу лајснамацрне 
браварије. кг 527,00
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13,29 Израда и монтажа металних врата обложених челичним лимом цца 53 кг/м2 кг 275,40

13,30 Израда и монтажа маталних врата обложених челичним лимом цца 40 кг/м2 (са 
алу. лајснама) кг 668,10

13,31 Израда и монт. металне ограде и решетки за прозоре кг 396,10
13,32 Израда и монт. решетки за прозоре, вел. До 1 м2 ком 2.638,40
13,33 Израда и монтажа степенишне челичне ограде кг 547,40
13,34 Израда и монтажа челичне конструкције кг 250,00
13,35 Израда и монтажа анкера за челичне конструкције ком 416,50
13,36 Израда и монтажа метал. фиксних жалузина кг 513,40
13,37 Сечење резервоара од 2500 лит. ком 12.663,30

13,38 Израда и пост. металних брисача за обућу од флаха 20/3 мм дим. 48,5х77,5 са ра-
мом и заштитном бојом ком 6.859,50

13,39 Све исто као поз. б-057, само без рама ком 5.142,50
13,40 Замена интерфонске браве ком 2.242,30
13,41 Скраћивање крила врата ком 1.319,20
13,42 Монт. лајсни од флаха свих димензија м1 428,40
13,43 Режијски сат час 659,60

13,44
Набавка материјала и извођење металне заштите прозора са спољашње стране 
од кутијастих профила. Антикорозионо заштитити и обрадити у тону елоксаже 
(боја бакра). м2 1.980,00

13,45 Набавка материјала и извођење металних отирача испред улаза. Изводе се од 
угаоних профила и пљоштег гвожђа као испуне 80x60cm ком. 9.400,00

13,46

Израда и уградња капије за улаз теретних возила. Рам капије израдити од про-
филних цеви 40х40х3 мм, а испуну од комбинације профилних цеви 25х25х2 мм и 
грифоване жице. Капију офарбати основном антикорозивном бојом и завршном 
црном у два слоја. Димензије 5,0х2,4м. ком. 152.000,00

13,47
Израда и постављање корпи за смеће. Корпе израдити од L профила 30х30х3 мм, 
странице попунити истегнутим металом 50х50х70 мм, а са стране заварити 4 руч-
ке ради лакше манипулације. Димензије 1х1х1 м. ком. 16.450,00

13,48

Израда колица за гурање покојника. Костур колица израђен од профилних цеви 
20х20х2 мм, који је опшивен црним лимом, украшен алуминијумским лајснама и 
ручкама за гурање. Колица имају покретно постоље за кретање напред-назад и 
два обична и два ротирајућа точка. ком. 315.900,00

13,49

Израда колица за гурање цвећа и венаца. Костур колица израђен од профилних 
цеви 20х20х2 мм, са по две полице испуњене истегнутим металом, димензије 
50х50х70 мм, на горњем делу предвидети 10 ручкица за качење венаца. Колица 
имају два точка за кретање и 4 ручке за гурање. ком. 99.680,00

13,50 Израда и уграђивање степенишне ограде од чел. цеви пречника 30 мм и 50 мм. 
Бојено лак бојом за метал, са претходном антикорозивном заштитом. м1 9.350,00

13,51

Израда и мотнажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем 
челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, 
цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. 
Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикоро-
зивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити 
набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транс-
порт и монтажу капије.

13,51,1 тип капије 1 ком. 265.000,00
13,51,2 тип капије 2 ком. 235.000,00
13,51,3 тип капије 3 ком. 235.000,00
13,51,4 тип капије 4 ком. 265.000,00
13,51,5 тип капије 5 ком. 235.000,00
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13,51,6

Израда и монтажа теретне двокрилне капије димензије 4,00мх2,00м, израђене од 
кутијастих челичних профила, рам 40х40, испуна од 20х20 профила са два но-
сећа стуба Ø 100мм који су убетонирани у армиране темељне стопе. Све очишће-
но од корозије, обојено у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завр-
шну црну боју. Обрачун по комаду. ком. 165.500,00

13,52

Демонтажа постојеће коване капије димензије3,5x2м, репарација, финална обра-
да бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном зашти-
том. Јединичном ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку 
израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу капије. ком. 135.000,00

13,53 Бушење рупа у степеништу за монтажу носећих стубова гелендера. ком. 950,00
13,54 Израда и монтажа анкер плоча за фиксирање носећих стубова гелендета. ком. 589,00

13,55

Израда и монтажа носећих стубова гелендера. Финална обрада бојом за метал 
по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном це-
ном обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикоро-
зивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу стубова. ком. 780,00

13,56

Израда и монтажа гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројек-
танта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити 
демонтажу постојећег, набавку материјала, радионичку израду антикорозивну за-
штиту, бојење, транспорт и монтажу гелендера ком. 950,00

13,57

Израда и монтажа ограде од челичних кутијастих профила и челичне мреже Ø 4 
мм и окцима мас. 50х50 мм. Монтажа анкеровањем у стубове и парапет. Финална 
обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном  антикорозивном за-
штитом. Израда према детаљу и шеми . Јединичном ценом обухватити набавку 
материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и мон-
тажу ограде. м1 12.300,00

13,58

Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложе-
них линома споља и изнутра, термоизолована, са отворима за вентилацију ме-
тални делови минизирани, бојени бојом заштитном од корозије и завршном бојом 
за метал. ком. 48.000,00

13,59
Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених тра-
ка у виду жалузина, обојена заштитном бојом од корозије и завршном бојом за 
метал. м2 13.500,00

13,60 Пажљива демонтажа металних врата. Демонтирана врата склопити и предати 
или утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. м2 1.200,00

13,61
Пажљива демонтажа металног излога са предходним вађењем стакла. Материјал 
очистити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, 
удаљену до 15 км. Обрачун по m² излога. м2 1.200,00

13,62

Демонтажа металних степеника. Степенике пажљиво демонтирати, очистити и 
сложити умагацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 степеника. м1 1.200,00

13,63

Демонтажа ливене ограде. Ограду демонтирати, делове ограде очистити и сло-
жити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на депо-
нију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, утова-
рити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ограде. м2 450,00

13,64

Набавка, израда и постављање кровне конструкције. Кровну конструкцију изради-
ти од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и 
слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елемен-
те очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извр-
шеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, 
као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика. кг 300,00

13,65

Набавка, израда и постављање рогова крова. Рогове израдити од челичних носа-
ча, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, 
детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити 
и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од коро-
зије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поп-
равити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање 
конструкције и варова. Обрачун по кг челика. кг 250,00
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13,66

Набавка, израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача. Ре-
шеткасте носаче израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, под-
ложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове 
очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегна-
цију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, 
завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг 
челика. кг 300,00

13,67

Набавка, израда и постављање решеткастих носача. Решеткасте носаче изради-
ти од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и 
слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елемен-
те очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извр-
шеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, 
као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика. кг 350,00

13,68

Набавка, израда и постављање анекра, подложних плоча, завртњева и слично. 
Обраду извести и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Споје-
ве очистити и обрусити. Пре уградње све очистити од корозије и прашине и обоји-
ти основном бојом два пута. Обрачун по кг челика. кг 350,00

13,69

Израда и постављање једноструког металног застакљеног прозора. Прозор изра-
дити од кутијастих челичних профила и застаклити термоизолационим стаклом 
д=4мм, по пројекту. Оков по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од 
корозије и прашине, брусити и опајати. на прозор нанаети импрегнацију и основну 
боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и 
брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2. м2 6.000,00

13,70

Израда и постављање једнокрилних металних врата. Врата израдити од кутијас-
тих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обло-
жити једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и 
брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, 
нанати импрегнацију и оснвону боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први 
слој боје за метал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2.
са једноструким лимом м2 8.000,00
са двоструким лимом м2 9.500,00

13,71

Израда и постављање металних врата. Врата израдити од кутијастих челичних 
профила, по детаљима и упутству пројектанта.  Врата су израђена од испуне од 
декапираног лима . На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар 
са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанати импре-
гнацију и оснвону боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за 
метал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2. м2 11.000,00

13,72

Израда и постављање једнокрилних металних застакљених врата. Врата изради-
ти од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило 
врата обложити једнострано челичним лимом. Поставити рам и врата застаклити 
стаклом д=4мм. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са 
три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанати импрегна-
цију и оснвону боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за ме-
тал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут.  Финална обрада и стакло 
улазе у цену.Обрачун по м2. м2 12.000,00

13,73

Израда и постављање металне застакљене преграде. Преграду израдити од ку-
тијастих чеиличних профила и застаклити равним стаклом дебљине д=4мм, по 
детаљима и упутству пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и пра-
шине, брусити и опајати, на преграду нанаети импрегнацију и основну боју, а за-
тим предкитовати и брусити. Нанаети први слој боје за метал, китаовати и бруси-
ти и завршно обојити други пут. Обрачун по м2 преграде. м2 8.000,00

13,74

Израда и постављање металне застакљене преграде са вратима. Преграду и 
врата израдити од кутијастих чеиличних профила и застаклити равним стаклом 
дебљине д=4мм, по детаљима и упутству пројектанта. На крило поставити три 
шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре 
бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, на преграду на-
наети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први 
слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Финална об-
рада и стакло улазе у цену. Обрачун по м2 преграде. м2 11.000,00
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13,75

Израда и постављање жалузина од челичних лимова и профила. Оквир од челич-
них профила, жалузине од црног лима д=1мм. Спојеве и варове идеално изради-
ти, очистити и обрусити. Жалузине израдити и уградити по детаљима и упутству 
пројектанта. Пре уградње жалузине очистити од корозије и прашине, брусити и 
опајати. Нанаети импрегнацију, основну боју и поставити жалузине. Након уг-
радње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по м2 жалузина. м2 9.500,00

13,76

Израда и уградња металне решетке, а према пројекту. Рам решетке израдити од 
угаоника, а испуну од флахова. Фиксни рам, носач извести од од угаоника и угра-
дити. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за ме-
тал, два пута Обрачун  по кг решетке. кг 350,00

13,77

Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова. Споје-
ве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Решетке израдити и угради-
ти по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње решетке очистити од коро-
зије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити 
решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити 
два пута бојом за метал. Обрачун по ком. ком 8.850,00

13,78

Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од челичних носача, ли-
мова, угаоника, флахова и слично. Спојеве и варове идеално израдити, очистити 
и обрусити. Конструкцију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектан-
та. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. 
Нанети импрегнацију, основну боју и поставити конструкцију. Након уградње поп-
равити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по кг челика. кг 400,00

13,79
Израда и постављање ограде степеништа од челичних профила и флахова. Ог-
раду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по кг ог-
раде. кг 400,00

13,80

Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и флахова. Над-
стрешницу израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње надстрешницу очис-
тити од корозије и прашине , брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну 
боју и поставити надстрешницу. након угадње поправити основну боју, предкито-
вати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг надстрешнице. кг 400,00

13,81

Израда и постављање ограде балкона од челичних профила и флахова. Ограду 
израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове иде-
ално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и 
прашине , брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити огра-
ду. Након угадње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два 
пута. Обрачун по кг ограде. кг 400,00

13,82

Покривање крова трапезастим алуминијским лимом пластифицираним лимом ТР 
35/200, у боји по избору пројектанта. Дебљина алуминијумског лима је д=0,80 мм. 
Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. 
Обрачун по м2 покривене површине. м2 2.700,00

13,83

Израда и постављање ограде од челичних профила и флахова. Ограду израдити 
и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изра-
дити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, 
брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након 
уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Об-
рачун по кг ограде. кг 350,00

13,84

Израда и постављање капије од челичних профила, флахова и лимова. Капију из-
радити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеал-
но израдити, очистити и обрусити. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и 
брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре уградње капију очисти-
ти од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поста-
вити капију, поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. 
Обрачун по кг капије. кг 350,00

13,85
Израда и уградња металног стругача обуће, решетке. Решетку са носачем очис-
тити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по м2 
стругача. м2 11.000,00
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13,86

Израда и монтажа шахт поклопца или поклопца водомера. Рам израдити од L 
профила 30x30 и убетонирати у плочу шахта. Поклопац израдити од профилиса-
них цеви 25x25 и лима од 2mm, димензије шахта 60x60cm. Све обојити у основну 
заштитну боју, а затим у завршну. Обрачун по ком. ком 5.250,00

13,87
 Израда и монтажа челичних стубова од шавних цеви димензија Ø 150х5мм, че-
личне анкер плоче димензија 250х250х10мм, све заштићено и финално обрађено. 
Обрачун по кг. кг 250,00

13,88

Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Ре-
шетка је израђена од профила цеви 20х20 и флах цеви 30х30 те кругова поређа-
них хоризонтално од арматуре Ø10 бојено у заштитну антикорозивну боју и у за-
вршну црну боју и у завршну црну боју. Изглед решетке прати изглед решетки на 
прозорима. Обрачун по м2. м2 12.500,00

13,89

Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Ре-
шетка је израђена од профилних цеви 20х20 са хоризонталама од флах цеви 30х3 
и кругова Ø100 израђених од арматуре Ø10. Изглед решетке прати изглед решет-
ки на прозорима. Обрачун по м2. м2 12.500,00

13,90

Израда и монтажа металне решетке на прозорима, израђене од челичних, ку-
тијастих прифила 20х20мм, савијених кругова од арматуре ГАØ10 у горњој зони и 
флаха у доњој зони, Премазати антикорозивним премазом у два слоја и обојити 
бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду. ком 10.125,00

13,91

Израда и монтажа металне решетке за обућу дим.50/80цм. Рам израдити од угао-
ника 30/30/3мм, а испуни од флахова 30/4мм на размаку од 3цм. Фиксани рам из-
радити од угаоника 40/40/4мм. Премазати антикорозивним премазом у два слоја 
и обојити бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду. ком 9.400,00

13,92

Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложе-
них лимом споља и изнутра, термоизолована, са вентилационим отворима у 
доњем делу. Све металне делове минизирати, бојити заштитном бојом од коро-
зије и завршном бојом за метал ком 48.000,00

13,93
Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених тра-
ка. Све металне делове минизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завр-
шном бојом за метал м2 13.500,00

13,94

Израда и уградња двокрилних врата са светларником од кутијастих профила ЗП1 
и ЗП2. Двокрилна врата и доњи део портала затворити са лимом и ставити одго-
варајуће окове. Горњи део портала устаклити, стакло причврстити са алуминијум-
ским лајснама 15х10мм. На устакљени део израдити заштитну решетку од флаха 
30х3мм. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну антикорозивну боју у 
два слоја, а затим у завршну црну боју. Димензије уграђеног портала су 
3,40х2,45м. ком 194.680,00

13,95

Израда и уградња двокрилних врата на улазу у капелу од кутијастих профила ЗП1 
и ЗП2 и штока од челичних профила 50х50х3мм. Испуна врата је издељена на ко-
цке дим.22х22цм., које су затворене са непровидним рељефним стаклом које је 
са задње стране причвршћено са лајснама укројеним од профилних цеви 16х16мм 
и одговарајућим оковима. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну ан-
тикорозивну боју у два слоја,а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду. ком 268.030,00

13,96

Израда и уградња светларника дужине 5,70м, висине 790мм од кутијастих профи-
ла ЗП1 и ЗП2. У светларник уграђен лексан дебљине 10мм и причврстити га са 
алуминијумским лајснама 15х10мм. Све очистити и обрусити, обојити у антикоро-
зивну боју у два слоја, а затим у завршну сребрну металик боју. Обрачун по комаду. ком 78.225,00

13,97 Чишћење од корозије кровне конструкције надстрешнице, бојити у заштитну анти-
корозивну боју, а затим у завршну црну боју. Обрачун по м2. м2 505,95

13,98 Набавка и постављање челичног ролованог, пластифицираног покривног лима на 
претходно ремонтовану надстрешницу. Обрачун по м2. м2 2.024,00

13,99
Монтажа електроварене, поцинковане мреже Ø2,6мм и окцима 50,8х50,8мм. Ви-
сина ограде је 2м. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, транспорт 
и монтажу мреже. Обрачун по м1. м1 453,00

13,100
Ручни ископ темељних стопа, бетонирање, набавка и постављање челичних, по-
цинкованих стубова од 2”, набавка и постављање алуминијумских ознака гробних 
поља и саобраћајница. Димензије стопа су 40х40х80цм. Обрачун по комплету.

комп-
лет 12.350,00
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13,101

Израда и монтажа заштитне решетке израђене од кутијастих профилних цеви 
20х20 и испуне од арматурне мреже Q-335. Све очишћено од корозије, обојено у 
антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Монтирано на про-
зорима и вратима објеката. Обрачун по м2. м2 4.500,00

13,102

Израда и уградња капка за излаз на тавански простор. Рам од угаоника 50/50/3mm 
обложити двострано црним лимом d=1mm, са две шарке, ручицом за подизање и 
бравом за закључавање. Обојити минијумом и два пута бојом за метал. У цену 
улази израда, завршна  обрада и монтажа. Обрачун по комаду. ком 5.250,00

13,103
Израда и постављање челичног HOP профила (греде), димензија 10/10 цм, де-
бљине 0,5 цм, укупне дужине 5,59 м. Греда се анкерује у постејећи зид од опеке, а 
постављена је на висину од 3,0 м, од постојећег пода. ком 12.150,00

13,104 Израда и постављање челичног HOP профила (стуба), димензија 10/10 цм, де-
бљине 0,5 цм, укупне дужине (висине) 3,01м ком 18.000,00

13,105

Израда и постављање челичног степеништа. Степениште је двокрако - “Л”, са по-
дестом. Носећи профили степениших кракова (284/120 цм и 189/120 цм) и подеста 
(120/120 цм) су димензија 6/8 цм. Подест степеништа је подупрт са четири стуба, 
димензија 6/6 цм, висине 150 цм. Рукохват је израђен од дрвене греде димензија 
7/10 цм, а постављен је на вертикалне челичне профиле димензија 5/5 цм који се 
налазе на размаку од 90цм односно 58 цм. Газишта су од дрвених талпи димен-
зија 31,5/2,4 цм. ком 131.500,00

13,106
Пажљива демонтажа старих оштећених и отрулелих теретних двокрилних врата, 
са одношењем отпадног гвожђа на градску депонију, димензије 3,30 х 3,30м. Об-
рачун по м2. м2 1.200,00

13,107

Набавка материјала, израда и монтажа нових клизних теретних врата на магаци-
ну репроматеријала дим. 3,30 х 3,30м, израђених од челичних кутијастих профи-
ла, те обострано испуњена са лимом и термоизолована. У самим вратима урађе-
но мало крило за пешачки узал димензије 1,00м*2,00м. Све очистити од корозије, 
обојити у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Обрачун 
по м2. м2 11.000,00

13,108

Набавка бродског лима дебљине д=12мм, исецање поклопаца различитих димен-
зија узетих са лица места на терену, са шахтова од водовода и канализације који 
су нестали или су изломљени на Градском гробљу. Уградња поклопаца и осигу-
рање од непотребонг скидања. Обрачун по комаду. ком 5.100,00

13,109

Демонтажа крила капије на улазу у нови део гробља, одвоз у радионицу на Градс-
ком гробљу, преправљање оштећења, исправљање, заваривање, фарбање, те 
поновна монтажа на претходно исправљен носећи стуб. Обрачун по часу (режијс-
ки сат бравара). час 659,60

13,110
Поправка теретне капије-система за закључавање на новом делу гробља. Демон-
тажа старе искидане жице ограде са одвозом на депонију, те набавка, довоз и 
монтажа нове жице у дужини од 6м1. Обрачун по часу (режијски сат бравара. час 659,60

13,111
На главном улазу код капеле, измена испуцалих шарки, напасивање затварања 
на оба крила, те постављање система за закључавање. Обрачун по часу (режијс-
ки сат бравара. час 659,60

13,112 Исправљање искривљене капије, замена шарки и намештање система за закљу-
чавање. Обрачун по часу (режијски сат бравара). час 659,60

13,113

Израда портала од алуминијумских профила, са постављањем стакла (равно и 
орнамент) по упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, оцистити 
и обрусити, нанети импрегнацију и основну боу, а након уградње и завршну боју 
по избору пројектанта. Обрачун по комаду. ком 150.000,00

13,114 Израда и уградња натклона за портал од провидног лексана. Обрачун по комаду. ком 13.335,00

13,115

Разни радови - поправке на текућем одржавању капија, врата и прозора на објек-
тима по гробљима. Радови укључују демонтажу и замену дотрајалих, новим кри-
лима капија, врата или прозорима, санацију оштећених, разне преправке, ски-
дање постојеће фарбе, брушење, наношење основне и завршне боје, поновна 
монтажа, као и сав потребан специфичан ситан материјал (шарке, систем за за-
кључавање, окови...). Обрачун по режијском сату бравара. час 659,60
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13,116

Израда и монтажа испуне ограде од жичане мреже у челичном раму. Израда пре-
ма детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионич-
ку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ограде.
Обрачун по м’. м1 4.200,00

13,117

Израда и монтажа испуне ограде од челичних кутијастих профила. Монтажа анке-
ровањем челичних носача у стубове и парапетни зид. Финална обрада бојом за 
метал у тону по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. 
Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материја-
ла, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ог-
раде.
Обрачун по м’. м1 12.100,00

13,118

Израда и мотнажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем 
челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, 
цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. 
Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикоро-
зивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити 
набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транс-
порт и монтажу капије.
Обрачун по м2. м2 13.500,00

XIV. ЕЛЕКТРО РАДОВИ
XIV/1 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ НАПОЈНОГ ВОДА СА ПОЛАГАЊЕМ У ИСКОПАН РОВ

14,01 Кабел ппоо 1 х 10 мет 386,75
14,02 Кабел ппоо 1 х 16 мет 449,75
14,03 Кабел ппоо 1 х 25 мет 519,75
14,04 Кабел ппоо 1 х 35 мет 533,75
14,05 Кабел ппоо 1 х 50 мет 547,75
14,06 Кабел ппоо 1 х 70 мет 561,75
14,07 Кабел ппоо 1 х 95 мет 575,75
14,08 Кабел ппоо 2 х 4 мет 336,00
14,09 Кабел ппоо 2 х 6 мет 336,00
14,10 Кабел ппоо 2 х 10 мет 336,00
14,11 Кабел ппоо 3 х 4 мет 348,25
14,12 Кабел ппоо 4 х 6 мет 348,25
14,13 Кабел ппоо 3 х 10 мет 348,25
14,14 Кабел ппоо 3 х 16 мет 372,75
14,15 Кабел ппоо 3 х 25 мет 427,00
14,16 Кабел ппоо 4 х 4 мет 348,25
14,17 Кабел ппоо 4 х 6 мет 348,25
14,18 Кабел ппоо 4 х 10 мет 348,25
14,19 Кабел ппоо 4 х 16 мет 372,75
14,20 Кабел ппоо 4 х 25 мет 1.200,00
14,21 Кабел ппоо 4 х 35 мет 1.200,00
14,22 Кабел ппоо 4 х 50 мет 1.950,00
14,23 Кабел ппоо 4 х 70 мет 2.750,00
14,24 Кабел ппоо 5 х 4 мет 348,25
14,25 Кабел ппоо 5 х 6 мет 348,25
14,26 Кабел ппоо 5 х 10 мет 348,25
14,27 Кабел ппоо 5 х 16 мет 372,75
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XIV/2 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, ДУБЉЕЊЕ ЗИДА И ПОЛАГАЊЕ ПРОВОДНИКА ЗА УСПОНСКЕ ВОДОВЕ  
СА МЕСТИМИЧНИМ ГИПСАЊЕМ

14,02,01 Проводници и каблови од п 1 х 1,5 до ппy 5 х 6 мет 336,00
14,02,02 Кабел ппy 5 х 10 мет 348,25
14,02,03 Кабел ппy 5 х 16 мет 372,75

XIV/3 НАБАВКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА. У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ УЛАЗИ ШТЕМОВАЊЕ,  
УГРАДЊА ПЕРТИНАХА, ШЕМИРАЊЕ И ОСТАЛО

14,03,01 Орман за 1 бројило ком 4.777,50
14,03,02 Орман за 2 бројила ком 4.777,50

14,03,03
Гро 800*600*250 са компактним прекидачем (250А), термичким окидачем 100/150 
са регулацијом, аутоматским осиуграчима 16А, 20А,32А, трополним склопкама 
називне струје 100А, са патронама од 80А, 50А и 35А.

комп-
лет 9.499,00

14,03,04 Орман за 4-6 бројила ком 26.003,25
14,03,05 Орман за 8-10 бројила ком 39.642,75
14,03,06 Орман за 12-15 бројила ком 57.533,00
14,03,07 Орман за 16-19 бројила ком 70.514,00
14,03,08 Орман за 20-25 бројила ком 82.440,00

14,03,09
Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО 800х600х250, шемиран 
по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе оп-
ремљене са;
* компактни прекидач, називне струје 250А, комплет са термичким окидачем Р 
100/150 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом про-
раде заштите
* аутоматски осигурач 16А

* аутоматски осигурач 20А

* аутоматски осигурач 32А

* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А

* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 50А

* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 35А

* ситни и спојни материјал

Обрачун по комплету. компл 105.800,00

14,03,10 Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, из-
ведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе. компл 175.000,00

14,03,11

Испорука и постављање разводне ормана РО изведене као надзидна плоча стан-
дардне индустријске изведбе опремљене са;
*трополни гребенасти прекидач 0-1 80А, као 4Г80-90У

* аутоматски осигурач 10А

* аутоматски осигурач 16А

* аутоматски осигурач 25А

* ситни и спојни материјал

Обрачун по комплету. компл 15.600,00

14,03,12 Набавка и уградња разводног ормана. У јединичну цену улази штемовање, уг-
радња пертинаха, шемирање и сл. Обрачун по комаду без бројила. ком 12.500,00

14,03,13
Набавка и уградња бројила у  разводни орман. У јединичну цену улази само 
бројило, без разводног ормана који се обрачунава посебно. Обрачун по комаду 
бројила. ком 9.800,00

XIV/4 НАБАВКА И МОНТАЖА ОСИГУРАЧА 25-63А НА ПЕРТИНАХ ПЛОЧИ СА СВИМ ПОТРЕБНИМ  
СИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ОРМАНЕ

14,04,01 Табла 4 - 6 ком 3.332,00
14,04,02 Табла 7 - 9 ком 4.595,50
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14,04,03 Табла 10 - 12 ком 6.293,00
14,04,04 Табла 13 -15 ком 7.710,50
14,04,05 Табла 16 - 18 ком 8.876,00
14,04,06 Табла 19 - 21 ком 10.244,50
14,04,07 Табла 22 - 24 ком 13.436,50
14,04,08 Табла 25 - 27 ком 16.208,50
14,04,09 Табла 28 - 30 ком 18.291,00

14,04,10 Испорука и постављање разводне табле РТ изведене као надзидна плоча стан-
дардне индустријске изведбе опремљене са; компл 47.500,00

14,04,11 Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потреб-
ном опремом. компл 17.500,00

14,04,12 Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потреб-
ном опремом. компл 172.500,00

XIV/5 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
14,05,01 Монтажа монофазног једнотарифног бројила са израдом веза ком 3.269,00
14,05,02 Монтажа монофазног двотарифног бројила са у+израдом веза ком 3.508,75
14,05,03 Монтажа трофазног једнотарифног бројила са израдом веза ком 4.210,50
14,05,04 Монтажа трофазног двотарифног бројила са израдом веза ком 6.314,00
14,05,05 Монтажа уклопног сата са израдом веза ком 3.585,75
14,05,06 Набавка и монтажа ножастих осигурача комплет ком 1.613,50
14,05,07 Побијање сонде 0 2’’ дужине 2 метра. ком 4.947,25
14,05,08 Полагање 3н траке (громобран) мет 785,75
14,05,09 Уградња укрсног комада ком 386,75
14,05,10 Уградња носача траке у зид ком 526,75
14,05,11 Монтажа носача траке на крову ком 386,75
14,05,12 Израда хватаљки са шлеповањем на громобранској инсталацији ком 785,75
14,05,13 Израда импулсног вода за двотарифно бројило ком 4.840,50
14,05,14 Појеиначна замена сабирних шина ком 2.178,75
14,05,15 Табла до 25 осигурача ком 3.225,25
14,05,16 Табла преко 25 осигурача ком 3.871,00
14,05,17 Отклањање квара иза табле са струјомером- уклопним сатом ком 3.871,00
14,05,18 Настављање главног напојног кабла, превезивање на шински развод са папучицом
14,05,19 За пресек до 16 мм2 ком 3.094,00
14,05,20 За пресек преко 16 мм2 ком 4.280,50
14,05,21 Полагање ребрасте пвц цеви О11; 13,5; 16; 23мм са штемовањем и гипсањем мет 834,75
14,05,22 Испитивање напајања ел. мотора за вентилацију ком 1.051,75

14,05,23 Демонтажа, одношење на поправку и поновна монтажа кровног вентилатора са 
мотором ком 1.051,75

14,05,24 Замена лежаја на ел. мотору кровног вентилатора ком 2.105,25
14,05,25 Монтажа лимених ормана са уграђеном опремом на зид и прикључењем каблова ком 1.753,50
14,05,26 Монтажа фсн светиљке од 140-440 ком 1.455,25
14,05,27 Демонтажа фсн светиљке ком 1.051,75
14,05,28 Израда инсталације за сијалично место просечне дужине 8 м ком 3.508,75
14,05,29 Израда инсталације за монофазну прикључницу просечне дужине 8 м ком 2.807,00
14,05,30 Израда инсталације за трофазну прикључницу просечне дужине 8м ком 3.508,75
14,05,31 Уградња инсталационе кутије 60-70 ком 876,75
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14,05,32 Уградња инсталационе кутије 100х100 ком 1.051,75
14,05,33 Израда веза у инсталационој кутији ком 701,75
14,05,34 Испитивање инсталације уз дефинисање места квара час 771,75

14,05,35
Ископ рова дубине 0,9m и ширине 0,6m при дну у који се полажу “јувидур” цеви, за 
увод каблова у дистрибутивне ормане. Затрпавање рова у слојевима не дебљим 
од 15cm после полагања цеви кроз које се провлаче каблови. 1.500,00

14,05,36

Испорука и полагање у земљу “јувидур” цеви за увод каблова у дистрибутивне ор-
мане пресека Ø 10 mm (по 3 комада). Угао савијања не сме бити већи од 45º. 
Скретање цеви од 90º извести помоћу два колена од 45º или савијањем цеви лу-
ком минималног полупречника 400 mm. 500,00

14,05,37

Испорука, монтажа у зид на фасади на месту означеном на цртежу на висину 1m´ 
од тла до горње ивице ормана у складу са електроенергетском сагласноти елект-
родистрибуције кућног пластичног прикључног ормарића типа ЕВ-1П. Орман је 
опремљен следећом опремом: 

22.500,00

 * 1 ком. комплет постоље високоучинских осигурача FE 250 са уметком FG 35 A

* завртњи за неутрални и заштитни вод 

* кабловске уводнице за увод кабла према ГРО

* типска брава за закључавање

Обрачун по комплету.
Израда, испорука и монтажа главног разводног ормана ГРО. Орман треба да буде 
израђен од два пута декапираног лима дебљине 1,2 mm, заштићен од корозије и 
обојен основном и заштитном сивом бојом. Орман у свему урадити према једно-
полној шеми. По хоризонтали орман разделити на три дела: сет главних осигура-
ча, бројило и осигурачи помоћних разводних табли, Врата опремити типским бра-
вицама. Димензије ормана ускладити са опремом која се уграђује према шеми. 
Опрему монтирати на плочама од лима и пертинакса. У орман уградити следећу 
опрему:
Прикључни простор (доњи део):

* аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања “L” и то:

              - 25 А ком 1

              -   6 А ком 1

Простор за мерне уређаје (средњи део):

* монофазно двотарифно бројило активне ел.енергије 220V, 10-40 A ком 1

* уређај за управљање потрошњом 220V ком 1

Разводни простор (горњи део):

* Фид. склопка 25/0,5 А ком 1

* аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања “L” и то:

              -    6 А (1 ком)

              -  10 А (3 ком)

              -  16 А (5 ком)

* редне стезаљке

* натписне плочице

* остали неспецифициран ситан материјал

14,05,37-1 Обрачун по комплету. ком-
плет 12.500,00

14,05,38

Израда, испорука и монтажа ормана за изједначење потенцијала ОЗУ непосред-
но уз или испод ГРО. Орман израдити од лима  дебљине 2 mm два пута декапира-
ног и обојити стандардном бојом (као ГРО). Орман опремити поклопцем и бакар-
ном сабирницом 30х5 mm са месинганим вијцима М8 на које се преко кабел 
папучица цтежу водови изједначавања потенцијала свих металних инсталација 
(водовод, канализација, грејање, ПТТ,....) и уземљивљч објекта.

Обрачун по комплету. ком-
плет 2.000,00
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14,05,39
Израда сијаличних места и паник расвете проводницима типа PP-Y, пресека 1,5 
mm², положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет са разводним ку-
тијама (без светиљки и прекидача, просечно 7m´ по светиљки). PP-Y 2x1,5. мет 80,00

14,05,40

Израда монофазних прикључних места, проводницима положеним испод малте-
ра по зиду - комплет са разводним кутијама (без прикључница просечно 8 m´ по 
прикључници). Обрачун по м .́
PP 3x2,5 мет 103,00
PP-Y 3x2,5 мет 106,75
PP-Y 2x1,5 мет 150,00
PP-Y 3x1,5 мет 190,00
PP-Y 5x1,5 мет 240,00
PP-Y 5x2,5 мет 300,00
PP-Y 5х4 мет 420,00
PP-Y 5х6 мет 550,00
PP-Y 5х10 мет 1.600,00
PP-Y 5x16 мет 2.700,00

14,05,41
Израда веза за еквипотенцијализацију у кухињи и купатилу проводником типа P-Y 
4 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15 m - комплет са КИП кутијом 
и сабирницом за изједначење потенцијала. ком 2.500,00

14,05,42 Испитивање готове инсталације. Мерење отпора уземљења. Предаја атеста Ин-
веститору заједно са предајом готове и исправне инсталације. пауш 12.000,00

14,05,43
Испорука и уградња кутије за мерно раставни спој JUS N.B4.912 са формирањем 
мерног споја помоћу прикључника B JUS N.B4.932. комплет са повезивањем са 
земљоводом. ком 650,00

14,05,44
Израда темељног уземљивача водом P 25 JUS.N.B4.901. који се полаже непос-
редно при дну темеља, испод хидроизолације. Комплет са извођењем веза са ар-
матуром. мет 255,00

14,05,45

Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППҮ 5х4мм2 
од ГРО до табле са аутоматским осигурачима. У ГРО постављена 3 аутоматска 
осигурача од 20А који напајају разводну таблу. У разводну таблу 10 аутоматских 
осигурача од 16А који су распоређени по расветним местима. Инсталација је из-
рађена од ПВЦ каналица до свих расветних места и монофазних и трофазних 
утичница као и до бојлера. Израда сијаличних места израђена је проводницима 
ППѕ пресека 1,5мм2, а за утичнице су постављњени проводници ППЅ пресека 
2,5мм2. Све прикључнице и прекидачи који су постављени у ОГ изведби су 
стављени на зид. Обрачун по комплет. У прилогу спецификација потребног мате-
ријала;
Кабел PPY 5х2.5мм2

Кабел PPY 3х2.5мм2

Кабел PPY 3х1.5мм2

Утичница на зид ПВЦ  двополна

Утичница на зид ПВЦ  трополна

Кип прекидач на зид са сигналном сијалицом

Прекидач на зид једнополни ПВЦ

Аутоматски осигурач 16А

Аутоматски осигурач 25А

Надградна разводна табла ПВЦ са 12 осигурача

ПВЦ каналица 25х20мм

ПВЦ каналица 18х18мм

ПВЦ типла Ø 6мм

Шраф 4х40мм
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Изолир трака - велика

Бургија видија Ø 6 мм СДС

Бургија видија Ø 8 мм СДС

Лустер клема 4мм2

Лустер клема 6мм2

Кабел PPY 5х4мм2

ПВЦ ОГ разводна кутија надградна

Светиљка - фасадна водоотпорна

Обрачун по комплет урађеном послу. компл 233.254,00

14,05,46 Испорука материјал и монтаже на зид и плафон носача каблова ПНК 200, комплет 
са кривинама, спојницама и носачима. Типска дужина 2м, све комплет. компл 1.250,00

14,05,47 Испорука и монтажа обичног прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун по 
комаду. ком 550,00

14,05,48 Испорука и монтажа серијског прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун 
по комаду. ком 650,00
Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, из-
ведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;
* компактни прекидач, називне струје 160А, комплет са термичким окидачем Р 
100/80 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом про-
раде заштите

* аутоматски осигурач 16А

* аутоматски осигурач 20А

* аутоматски осигурач 32А

* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А

* ситни и спојни материјал
14,05,49 Обрачун по комплету. компл 15.600,00

14,05,50

Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППҮ 5х4мм2 
од ГРО до разводне табле, са 18 аутоматских осигурача.  У разводну таблу уг-
рађена 2 аутоматска осигурача од 10А, 12 аутоматских осигурача од 16А и 6 ауто-
матских осигурача од 20А који су распоређени по расветним местима. Инстала-
ција је положена у зид, под малтер до свих расветних места, као и прекидача и 
монофазних и трофазних утичница као и до бојлера. Инсталација до сијаличних 
места и прекидача израђена је од каблова PPY 3х 1,5мм2, а до монофазних утич-
ница су постављњени каблови PPY3х2,5мм2, односно PPY5х2,5мм2 до трофаз-
них утичница.  У купатилу је уграђен вентилатор Ø110 уградни. На расветна места 
су постављене флуо светиљке 6 комада - 2х36W, 1 комад - 4х36W и 1 комад 2х18 
водоотпорна (у купатилу) Обрачун по комплет урађеном послу. У прилогу специ-
фикација потребног материјала;

* кабел PPY 5х4мм2 - 50м1

* кабел PPY 5х2,5мм2 - 50м1

* кабел PPY 3х2,5мм2 - 100м1

* кабел PPY 3х1,5мм2 - 100м1

* разводна надградна ПВЦ табла за 18 осигур. - 1 ком

* аутоматски осигурач 10А - 4ком

* аутоматски осигурач 16А - 16ком

* аутоматски осигурач 20А - 6ком

* бакарни чешаљ трофазни - 1ком

* флуо светиљка 2х36W - 6ком (са растером)

* флуо светиљка 4х36W - 1ком (са растером)

* флуо светиљка 2х18W - 1ком (водоотпорна)
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* флуо цев 36W - 20ком

* флуо цев 18W - 10ком

* типла ПВЦ Ø6 - 500ком

* вијак 4х40мм (за типлу) - 500ком

* типла за гипс плоче Ø8 - 200ком

* вијак 5х50мм (за типлу) - 200ком

* ПВЦ утичница у зид монофазна - 6ком

* ПВЦ утичница у зид трофазна - 3ком

* прекидач ПВЦ у зид једнополни - 6ком

* прекидач ПВЦ у зид двополни - 4ком

* утичница ПВЦ у зид -телефонска - 6ком

* телефонски кабел YIST 2х2х0,6 - 50м1

* изолир трака од 20м - 5ком

* разводна кутија Ø78 у гипс плоче - 20ком

* лустер клемна од 1,5-4мм2 - 10ком

* кутија ПВЦ Ø60 у гипс табле - 40ком

* ПВЦ бужир Ø16мм - 50м1

* утичница са 5 гнезда за продужни кабел - 5ком
* уградни вентилатор Ø110 за купатило - 1ком   
  Обрачун по комплет урађеном послу.

ком-
плет 162.500,00

XIV/6 ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА
14,06,01 Монофазно једнотарифно бројило ком 1.578,50
14,06,02 Монофазно двотарифно бројило ком 1.965,25
14,06,03 Трофазно једнотарифно бројило ком 2.385,25
14,06,04 Трофазно двотарифно бројило ком 2.772,00
14,06,05 Уклопни сат са временским подешавањем ком 2.280,25
14,06,06 Аутомат за степенишно светло са прегледом инсталација ком 1.844,50
14,06,07 Замена осигурача комплет (у3; е3; т3 25-63а) ком 1.844,50
14,06,08 Аутоматски осигурач ком 1.368,50
14,06,09 Табал струјомера, уклопног сата ком 4.298,00
14,06,10 Комтактор м10, 16, 25 а ком 1.963,75
14,06,11 Биметал ком 1.681,75
14,06,12 Временски релеј ком 1.368,50
14,06,13 Гребенасти прекидач ком 1.351,00
14,06,14 Фото ћелија ком 2.035,25
14,06,15 Утикач и утичница монофазна ком 551,25
14,06,16 Инсталациони прекидачи свих врста ком 280,00
14,06,17 Тастер прекидач свих врста ком 280,00
14,06,18 Кип прекидач 16а ком 526,75
14,06,19 Индикатор за купатило ком 1.473,50
14,06,20 Флуо цеви са стартером (20, 40, 65W) ком 280,00
14,06,21 Пригушница (20; 40 W) ком 526,75
14,06,22 Грло за флуо цев ком 526,75
14,06,23 Капе осигурача (к-2; к-3) ком 70,00
14,06,24 Сијалице ком 70,00
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14,06,25 Сијалично грло ком 280,00
14,06,26 Плафоњера комплет са типлама ком 911,75
14,06,27 Опал стакло ком 98,00
14,06,28 Држач опал стакла ком 771,75
14,06,29 Заштитно стакло до 100W ком 98,00
14,06,30 Бродска арматура са бушењем рупа ком 911,75
14,06,31 Ог објумице ком 70,00
14,06,32 Постављање ПВЦ каналица мет 150,00
14,06,33 Постављање металних каналица мет 350,00
14,06,34 Надградна флуо светиљка ком 3.500,00

14,06,35 Плафоњера са опалним стаклом и једним порцеланским грлом Е-27 и једном или 
две сијалице снаге према пројекту. ком 1.600,00

14,06,36

Испорука, монтажа и повезивање “микро” прекидача, заједно са испоруком раз-
водне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.
Прекидачи су следећих типова: 

* обичан једнополни ком 350,00
* серијски ком 370,00
* за купатило ком 1.370,00

14,06,37

Испорука, монтажа и повезивање “микро” утичница са заштитним контактом, за-
једно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.
* монофазна ком 350,00
* прикључак за бојлер ком 750,00

14,06,38
Испорука, монтажа и повезивање пластичних утичница са поклопцем за уградњу 
на зид. Утичнице су са заштитним контактом. Обрачун по комаду.
* монофазне (PROP-II-SZU) ком 1.000,00

14,06,39 Испорука и монтажа једнофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 
4250V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54. ком 275,00

14,06,40 Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 400V, 
ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54. ком 410,00

14,06,41 Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 32А, 400V, 
ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54. ком 425,00

14,06,42 Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2х18W, те набавка и уградња нове 
флуо-светиљке. Обрачун по комаду. ком 3.500,00

14,06,43 Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2х36W, те набавка и уградња нове 
флуо-светиљке. Обрачун по комаду. ком 4.250,00

14,06,44 Набавка и уградња халоген сијалице Е-40 PHILIPS. Обрачун по комаду. ком 4.750,00
14,06,45 Набавка и уградња живиних сијалица 125W. Обрачун по комаду. ком 595,00
14,06,46 Рад ауто дизалице са корпом. Обрачун по сату. h 5.250,00

14,06,47 Демонтажа старих сијалица Е-27од 100W, те набавка и уградња штедљивих сија-
лица - флуо компакт 20W. Обрачун по комаду. ком 450,00

14,06,48 Набавка и уградња сијалице стартера 4-6Т. Обрачун по комаду. ком 70,00
14,06,49 Набавка и уградња рефлекторске сијалице стартера 200-500W. Обрачун по комаду. ком 620,00

14,06,50

Набавка и постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла PPY-
5х2,5мм2, потребне дужине за трофазне утичнице од RO до места утичнице. 
* ПВЦ каналица 25х25мм м1 150,00
* Кабел PPY-5х2,5мм2 м1 336,00
* ОГ трофазна утичница ком 600,00
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14,06,51
Постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла PPY-3х2,5мм2, пот-
ребне дужине од RO до монофазних утичница. 

* ПВЦ каналица 25х25мм м1 150,00

* Кабел PPY-3х2,5мм2 м1 336,00

* ОГ монофазна утичница ком 551,25

14,06,52

Постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла PPY-3х1,5мм2, пот-
ребне дужине за расвету од RO до расветних места и прекидача, са монтажом 
истих.

* ПВЦ каналица 25х25мм м1 150,00

* Кабел PPY-3х1,5мм2 м1 336,00

* прекидач једнополни ком 551,25

* прекидач серијски ком 600,00

14,06,53

Набавка и уградња ПВЦ разводних кутија  и ОГ ПВЦ разводних кутија. Обрачун 
по комаду.

* ПВЦ разводна кутија ком 150,00

* ОГ разводна кутија ком 400,00

14,06,54

Набавка и уградња светиљки. Обрачун по комаду.

* светиљка СРН 4х18W ком 3.500,00

* светиљка СРН 2х18W ком 3.200,00

14,06,55
Демонтажа и монтажа на друго одговарајуће место постојећих светиљки свих врста.

Обрачун по комаду светиљке. ком 1.000,00

14,06,56

Набавка и уградња ОГ прикључнице. Обрачун по комаду.

* ОГ прикључница двополна ком 600,00

* ОГ прикључница трополна ком 600,00

14,06,57

Набавка и уградња ПВЦ каналица. Обрачун по м1.

* каналице 16х16 м1 250,00

* каналице 30х30 м1 300,00

14,06,58

Испорука и монтажа инсталационог материјала - прекидачи:

* једнополни микро ком 300,00

* серијски микро ком 340,00

* једнополни ИП54 ком 545,00

14,06,59

Испорука и монтажа инсталационог материјала - светиљке ФЛУО надградне рас-
тер ИП20:

* С1-Флуо 2х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К ком 4.100,00

* С2-Флуо 3х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К ком 4.400,00

* С3-ПЛ  60W, опал кугла, са сијалицом 60W ком 550,00

14,06,60 Набавка и монтажа (замена у постојећим светиљкама):

* флуо цеви 36W, Осрам 4000К ком 250,00

* стартери са 36W ком 110,00

* пригушнице 2х36W ком 750,00

XIV/7 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ  ПОЖАРА

14,07,01 Набавка и уградња ручног јављача пожара РЈ-20. Обрачун по комаду. ком 2.550,00
14,07,02 Набавка и уградња сирене ЕТУ-1 опремљене трафоом. Обрачун по комплету. компл 9.500,00
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14,07,03 Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО 
или РТ Г     *PP-Y 3х1,5 мет 336,00

14,07,04
Испорука и уградња склопа за укључење, проверу рада и избор врсте рада систе-
ма за дојаву пожара који ће бити смештен у ГРО. Обрачун по комаду. ком 7.000,00

XIV/8 ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ

14,08,01 Испорука и уградња светиљке типа: ГАМАСОНИК 2х8W или еквивалентно ком 4.950,00

14,08,02 Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО 
или РТ Г     *PP-Y 3х1,5 мет 336,00

14,08,03 Остали трошкови израде инсталације противпаничне расвете. Обрачун паушал-
но. пауш 7.000,00

XIV/9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

14,09,01 Испорука и уградња траке ФеЗн 25х4мм одводних водова под фасадом у носећим 
стубовима. Обрачун по м1. мет 785,75

14,09,02 Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака пре-
ма ЈУС.Н.Б4.936. ком 386,00

14,09,03 Испорука и уградња на потребним местима стезаљки за олук према ЈУС.Н.Б4.908. ком 495,00
14,09,04 Испорука и монтажа мерних спојева Растављач ЈУС Н.Б4.912 са мерном кутијом. мет 495,00

14,09,05 Испорука и уградња траке ФеЗн 30х4мм у слоју мршавог бетона пре хидроизола-
ције. Обрачун по м1. мет 785,75

14,09,06 Сав остали ситан и неспецифичан материјал. Обрачун паушално. пауш 5.000,00

14,09,07 Прибављање дозвола, атеста, потребна мерења, испитивање готове инсталације 
итд... Обрачун паушално. пауш 5.000,00

14,09,08
Испорука и постављање укрсног комада ЈУС Н.Б4.936 за повезивање траке, комп-
лет са траком ФеЗн 25х4мм2 дужине 0,5м и њеним заваривањем на челични стуб. 
Обрачун по комаду. ком 1.250,00

14,09,09 Испорука и постављање обујмице за олук-сливник ЈУС Н.Б4.914. Обрачун по ко-
маду. ком 155,00

14,09,10 Испорука и постављање стезаљке за олук ЈУС Н.Б4.908П. Обрачун по комаду. ком 155,00
14,09,11 Демонтажа постојеће дотрајале громобранске инсталације. мет 200,00

14,09,12
Набавка и уградња бетонских потпора по равном крову, затезање поцинковане 
траке FeZn 20х3. Повезивање на бетонске носаче и повезивање укрсним комади-
ма 60х60 са одводним вертикалама. мет 785,75

14,09,13 Набавка и постављање Т носача (потпора 80х80) и затезање поцинковане траке 
од кровне инсталације до темељног уземљивача. мет 787,75

14,09,14 Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25х4мм постављене на “Т” носаче по 
фасади. Обрачун по м1. мет 785,75

14,09,15
Набавка и уградња кутије мерног места. Спој темељног уземљивача и громобран-
ске вертикале изести у кутији мерног места укрсним комадом 60х60 на висини 
1,50м. Обрачун по комаду. ком 3.000,00

14,09,16
Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х3мм од темељног уземљивача до 
олучне вертикале. Повезивање извести обујмицом за олуке или олучном хватаљ-
ком. Обрачун по м1. мет 785,75

14,09,17
Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х4мм од темељног уземљивача до 
ГРО и ормана за изједначавање потенцијала. Спојеве извести укрсним комадима. 
Обрачун по м1. мет 1.200,00

14,09,18 Набавка и уградња хоризонталних хватаљки за олук (лим). Обрачун по комаду. ком 495,00

14,09,19 Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х3мм по косом крову црепа помоћу 
одговарајућих носача траке. Обрачун по м1. мет 785,75

14,09,20 Набавка и уградња бетонских носача траке по равном крову и постављање по-
цинковане траке FeZn 20х3мм по носачима. Обрачун по м1. мет 787,75

14,09,21 Набавка и постављање поцинковане траке FeZn 20х3мм на одговарајуће носаче 
на крову покривеном теголом. Обрачун по м1. мет 785,75
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14,09,22 Набавка и уградња носача траке по слемену (слемењака) и постављање поцинко-
ване траке FeZn 20х3мм на носаче. Обрачун по м1. мет 1.100,00

14,09,23 Испорука и уградња укрсног комада, повезивање, комада поцинковане траке FeZn 
25х4мм и заваривање за челични стуб челичне конструкције. Обрачун по комаду. ком 1.250,00

14,09,24 Испорука и уградња бакарног ужета 35мм2 на “Т” носач. Обрачун по м1. мет 850,00

14,09,25 Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25х4мм у доњи део темељног 
уземљивача, настављати траку укрсним комадима 60х60. Обрачун по м1. мет 785,75

XV ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

15,1 ЗАТВАРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ВЕРТИКАЛАМА СА ПРАЖЊЕЊЕМ И ПУЊЕЊЕМ МРЕЖЕ НАКОН 
ИЗВРШЕНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. ОВА ПОЗИЦИЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ САМО КАДА ТРЕБА РАДИТИ НА ВОДОВОДНОЈ 

ВЕРТИКАЛИ. ОБРАЧУН ПО ВЕРТИКАЛИ
15,01,01 Код свих зграда ком 640,50

15,2 ЗАТВАРАЊЕ И ПРИКЉУЧАК ИНСТАЛ. ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

15,02,01 На замени славина и разних прикљ. на водов. мрежи са пуштањем у рад стез. 
штоп пиксне ком 280,00

15,02,02 Испитивање цевовода на пробни притисак. Обрачун паушално. паушал 10.000,00
15,02,03 Израда чесми 

Израда чесме обухвата следеће радове:

* ископ земље
* транспорт, набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви DN20 (JUS C.B5.025) 
помоћу кучине и ланеног уља и одговарајућим спојним материјалом. Скретање 
цеви извести искључиво лучним фазонским комадом. Цеви у земљи третирати 
антикорозивним премазом. Монтажу вршити у благом успону према точећем мес-
ту. Обрачун се врши по м набављене и монтиране цеви према типу, а јединичном 
ценом је обухваћен спојни-дупла нипла, лук, т-комад, муф и навојна прирубница и 
заптивни материјал, -термичка и антикорозивна заштита цеви  -транспорт, набав-
ка и монтажа пропусних вентила са славином за испуст
* транспорт, набавка и монтажа славине

* испитивање цеви на пробни притисак

* испирање и дезинфекција цевовода

* планирање и насипање шљунка за темељну јаму

* израда дрвене оплате

* уградња арматуре

* справљање и уградња бетона

* зидање фасадном опеком
* транспорт, набавка и монтажа ПВЦ одливне цеви Ø 70 мм. Обрачун се врши по 
комаду уграђене чесме. ком 43.600,00

15,02,04 Извођење канализационог и водоводног прикључка (за постављање судопера, 
лавабоа, WC шоље, бидеа...). Обрачун по изведеном прикључку комплет. ком 4.000,00

15,3  УГРАДЊА ОБУЈМИЦА

15,03,01 Уградња шелне у зид од опеке за цеви од 2 1/2’’ до 3’’ ком 332,50
15,03,02 Уградња шелне у зид од бетона за цеви од 1/2’’ до 2’’ ком 444,50
15,03,03 Уградња шелне у бетон за цеви до 2 1/2’’ до 3’’ ком 554,75
15,03,04 Уградња висећих шелни за цеви од 1/2’’ до 3’’ ком 444,50

15,4 ЗАМЕНА СВИХ ВРСТА ВЕНТИЛА, ЗА МОНТ. УЗЕТИ 50 %
15,04,01 Набавка и монтажа вентила 1/2’’ ком 733,25
15,04,02 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.064,00
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15,04,03 Набавка и монтажа горњег дела прпо. Вентила ком 367,50
15,04,04 Набавка и монтажа вентила 3/4’’ ком 833,00
15,04,05 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.164,00
15,04,06 Замена горњег дела вентила 3/4’’ ком 467,00
15,04,07 Замена вентила 1’’ ком 933,00
15,04,08 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.264,00
15,04,09 Набавка и монтажа вентила 5/4’’ ком 1.013,25
15,04,10 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.519,00
15,04,11 Набавка и монтажа вентила 6/4’’ ком 1.113,00
15,04,12 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.619,00
15,04,13 Набавка и монтажа вентила 2’’ ком 1.213,00
15,04,14 Појединачна монтажа и демонтажа ком 1.519,00
15,04,15 Набавка и монтажа вентила 2 1/2’’ ком 1.344,00
15,04,16 Набавка и монтажа вентила 3’’ ком 1.344,00
15,04,17 Појединачна монтажа и демонтажа ком 2.014,25

15,04,18 Појединашно препакивање, дихтовање пропусних вентила (са затварањем верти-
кале) ком 1.790,25

15,04,19 Појединашно препакивање, дихтовање пропусних вентила (без затварањем вер-
тикале) ком 812,00

15,5 ЗАМЕНА ЕК ВЕНТИЛА; ЗА МОНТ: УЗЕТИ 50%

15,05,01 Набавка и монтажа вентила 1/2’’-3/8’’ ком 708,75
15,05,02 Набавка и монтажа вентила 1/2’’-1/2’’ ком 708,75
15,05,03 Набавка и монтажа вентила за писоар ком 708,75

15,6 МОНТАЖА БАШТЕНСКОГ ХИДРАНТА СА ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО БЕЗ ЛИВЕНЕ КАПЕ ЦРЕВА,  
И МЛАЗНИЦЕ КАО И ЊИХОВА ДЕМОНТАЖА

15,06,01 Набавка и монтажа хидранта1/2’’ ком 1.610,00
15,06,02 Демонтажа хидранта ком 554,75
15,06,03 Појединачна демонтажа и монтажа ком 3.248,00
15,06,04 Набавка и монтажа хидранта 3/4’’ ком 1.810,00
15,06,05 Демонтажа хидранта ком 554,75
15,06,06 Појединачна демонтажа и монтажа ком 3.248,00

15,7 МОНТАЖА КУЋНИХ ПРОТИВПОЖ. ХИДРАНАТА СА ЛИМЕНОМ КУТИЈОМ, ВЕНТИЛОМ, КУДЕЉНИМ  
ЦРЕВОМ ОД 20 М И МЛАЗНИЦОМ БЕЗ ШТЕМОВАЊА ЗИДА КАО И ДЕМОНТАЖОМ.

15,07,01 Набавка и монтажа Ø 50мм ком 11.245,00
15,07,02 Демонтажа ком 777,00
15,07,03 Појединачна демонтажа и монтажа ком 4.747,75

15,8 МОНТАЖА ВОДОМЕРА СА АРМАТУРОМ, КАО И ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ
15,08,01 Набавка и монтажа од 1/2’’ ком 6.500,00
15,08,02 Набавка и монтажа од 3/4’’ ком 6.500,00

15,9 МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАДНЕ И ТОПЛЕ ВОДЕ ПЛАСТИЧНИМ ЦЕВИМА
15,09,01 Набавка и монтажа цеви ø 20 м1 334,25
15,09,02 Демонтажа цеви м1 77,00
15,09,03 Делимична демонтажа и монтажа м1 617,75
15,09,04 Набавка и монтажа цеви ø 25 м1 334,25
15,09,05 Демонтажа цеви м1 77,00
15,09,06 Делимична демонтажа и монтажа м1 617,75
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15,09,07 Набавка и монтажа цеви ø 32 м1 452,00
15,09,08 Демонтажа цеви м1 89,25
15,09,09 Делимична демонтажа и монтажа м1 694,75
15,09,10 Набавка и монтажа цеви  ø 40 м1 572,00
15,09,11 Демонтажа цеви м1 89,25
15,09,12 Делимична демонтажа и монтажа м1 694,75
15,09,13 Набавка и монтажа цеви  ø 50 м1 630,00
15,09,14 Демонтажа цеви м1 115,50
15,09,15 Делимична демонтажа и монтажа м1 817,25
15,09,16 Набавка и монтажа цеви  пречника 75мм м1 630,00
15,09,17 Демонтажа цеви м1 115,50
15,09,18 Делимична демонтажа и монтажа м1 817,25

15,10  УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ

15,10,01 Колено од  ø 40 до  ø 63 ком 325,00
15,10,02 Колено од  ø 20 до  ø 33 ком 225,75
15,10,03 Т комад од  ø 20 до  ø32 ком 245,00
15,10,04 Т комад од  ø 40 до  ø 63 ком 360,00
15,10,05 Муф од  ø 20 до  ø 30 ком 225,00
15,10,06 Муф од  ø 40 до  ø 63 ком 325,00
15,10,07 Редукција  ø 25/20 ком 225,00
15,10,08 Редукција 32/25 ком 225,00
15,10,09 Редукција од  ø 40/20 до  ø 63/50 ком 325,00
15,10,10 Заобилазни лук од  ø 20 до  ø 32 ком 230,00
15,10,11 Тело вентила од  ø 20 до  ø 32 ком 300,00
15,10,12 Завршна капа од  ø 20 до  ø 32 ком 390,00
15,10,13 Обујмица пласт. Од  ø 20 до  ø 32 ком 150,00
15,10,14 Чеп са гумицом од  ø 20 до  ø 25 ком 100,00

15,11 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ  
СА УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШНИМ НАВОЈЕМ

15,11,01 Колено од  ø 20 до  ø 32 ком 325,00
15,11,02 Колено од  ø 40 до  ø 63 ком 425,00
15,11,03 Муф од  ø 20 до  ø 32 ком 325,00
15,11,04 Муф од  ø 40 до  ø 63 ком 425,00

15,12  СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

15,12,01
Набавка, транспорт и монтажа сливника цеви за водоводну мрежу од ПЕХД 63, за 
НП6 бара.
Обрачун се врши по м1 постављеног цевовода за сав рад и материјал. м1 1.250,00

15,12,02

Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПЕХД, за НП6 бара :

Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и ма-
теријал.
Т комад 110/63 ком 3.800,00
завршна капа за ПЕ цеви Ф 63 мм ком 1.400,00
Лук 90° Ф 63 мм ком 2.950,00

15,12,03
Испитивање цевовода на пробни притисак:

Обрачун се врши шп м1 испитаног цевовода за сав рад и материјал. м’ 250,00
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15,12,04

Испирање, дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.
Ценом је обухваћен рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправ-
ности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу према важећим прописима. 
Обрачун се врши по м’ цевовода. м’ 640,00

15,12,05
Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом

Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал. час 1.000,00

15,12,06
Заштита постојећих инсталација у отвореном рову

Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације. ком 700,00

15,12,07 Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод; Обрачун се врши по броју 
места (комад) на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал. ком 25.000,00

XVI РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

16,1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ

16,01,01 Монтажа цеви 50-75 мет 370,00
16,01,02 Демонтажа цеви 50-75 мет 150,00
16,01,03 Монтажа цеви 110-125 мет 520,00
16,01,04 Демонтажа цеви 110-125 мет 210,00
16,01,05 Монтажа цеви 160-200 мет 920,00
16,01,06 Демонтажа цеви 160-200 мет 370,00

16,01,07

Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а заједно са фазонским 
и ревизионим комадима, спојним и заптивним материјалом. Обрачун по м1 уг-
рађеног цевовода.
* Ø 400мм мет 3.500,00
* Ø 500мм мет 4.900,00
* Ø 600мм мет 5.400,00

16,2 КАНАЛИЗАЦИОНИ СЛИВНИЦИ ЛИВЕНИ И ПВЦ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ, ВЕНТ. КАПЕ

16,02,01 Монтажа сливника 50 ком 410,00
16,02,02 Демонтажа сливника 50-100 ком 150,00
16,02,03 Набавка и монтажа вентилационе капе од поцинкованог лима. ком 5.100,00
16,02,04 Монтажа сливника 100 ком 820,00

16,3 КРОВНИ СЛИВНИЦИ ДОМ-1, ДОМ-2 И ШАХТ ПОКЛОПЦИ

16,03,01 Монтажа шахт поклопца 30-90 кг ком 6.000,00
16,03,02 Демонтажа шахт поклопца 30-90 кг ком 4.500,00

16,4 УГРАЂИВАЊЕ ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ФАЗОНСКИХ КОМАДА У ДУЖНОМ МЕТРУ

16,04,01 Уградња лука 50/45 ком 150,00
16,04,02 Уградња лука 70/45 ком 170,00
16,04,03 Уградња лука 110/45 ком 210,00
16,04,04 Уградња лука 125/45 ком 250,00
16,04,05 Уградња лука 160/45 ком 550,00
16,04,06 Уградња лука 200/45 ком 850,00
16,04,07 Уградња лука 50/90 ком 150,00
16,04,08 Уградња лука 75/90 ком 170,00
16,04,09 Уградња лука 110/90 ком 210,00
16,04,10 Уградња лука 125/90 ком 250,00
16,04,11 Уградња лука 160/90 ком 550,00
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16,04,12 Уградња ревизије 75 ком 350,00
16,04,13 Уградња ревизије 110 ком 520,00
16,04,14 Уградња ревизије 125 ком 650,00
16,04,15 Уградња ревизије 160 ком 990,00
16,04,16 Уградња редукције 75/50 ком 150,00
16,04,17 Уградња редукције 110/50 ком 210,00
16,04,18 Уградња редукције 110/75 ком 210,00
16,04,19 Уградња редукције 125/50 ком 250,00
16,04,20 Уградња редукције 125/75 ком 270,00
16,04,21 Уградња редукције 125/110 ком 290,00
16,04,22 Уградња редукције 160/125 ком 550,00
16,04,23 Уградња “к” и “т” рачве 50/50; 75/75 и 75/50 ком 220,00
16,04,24 Уградња “к” и “т” рачве 110/50; 110/75 и 110/110 ком 370,00
16,04,25 Уградња “к” и “т” рачве 125/75 и 125/110 ком 520,00
16,04,26 Уградња “к” и “т” рачве 160/110 и 160/125 ком 850,00
16,04,27 Уградња “к” и “т” рачве 200/125 и 200/160 ком 1.170,00

16,5  МОНТАЖА САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ

16,05,01 WC шоља свих врста са WC котлићем високомонтажним и нискомонтажним. ком 11.200,00
16,05,02 Умиваоник /комплет/ ком 9.150,00
16,05,03 Зидне туш батерије ком 6.500,00
16,05,04 Туш каде ком 18.000,00

16,05,05 Разна санитарна опрема /држач пешкира, сапуна, етажери, огледала, роло папи-
ра, четка за WC шољу .../ ком 2.000,00

16,05,06 Писоар ком 8.400,00
16,05,07 Бојлери до 50 лит. ком 10.200,00
16,05,08 WC седиште ком 350,00
16,05,09 Набавка и монтажа санитарне опреме: вертикални држач туша. ком 2.000,00

16,6  ХИДРАНТСКА МРЕЖА (УНУТРАШЊА И СПОЉНА)

16,06,01
Машински ископ земље, III категорије, рова. Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље. м3 600,00

16,06,02
Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од ± 
3цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на 
градилишну депонију. Обрачун по м2. м2 70,00

16,06,03
Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и преко постављених 
цеви насути песак, пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун 
по м3. м3 1.850,00

16,06,04
Насипање земљом, у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне 
збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун 
по м3 земље. м3 250,00

16,06,05

Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12цм, у продужном малтеру. Опеку пре уг-
радње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30цм уградити пењалилце. 
При врху шахт степенасто завршити, за прихватања поклопца преко бетонског 
серклажа. Спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе и серкалж, пењалице и 
помоћна скела. Обрачун по м2 шахта. м2 1.500,00

16,06,06
Израда армирано бетонске плоче шахта. Плочу армирати мрежастом арматуром 
и бетоном МБ30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе и оп-
лата и арматура. Обрачун по м2 плоче. м2 5.820,00
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16,06,07

Дерсовање зидова шахта, продужним малтером. Пре почетка површине шахта 
очистити и отпрашити. Спојнице добро исунити малтером, који не сме бити редак 
да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. 
Обрачун по м2. м2 250,00

16,06,08

Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт. Поклопац 
поставити на пахт водомера, у нивоу терена. 

ком 4.550,00

*  пречник 50цм, 25кг, за водомер.

Обрачун по комаду поклопца.

16,06,09

Набавка и монтажа орамана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, 
пречника 2”. У цену улази стојећи метални ормарић димензија 1080х564х252мм, 
заједно са хидрантским вентилом, 4 комада црева пречника 52мм тревира дужи-
не 20м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант, кључ АБЦ и 
кључ Ц. Обрачун по комаду хидранта. ком 31.570,00

16,06,10

Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, од-
носно минимално 10 бара. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ис-
питивање извршити уз присуство надзорног органа и овлашћеног лица. Обрачун 
по м1 испитане инсталације. м1 250,00

16,06,11 Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, објекта површине до 
100м2, према техничким прописима. Обрачун паушално. пауш 10.000,00

16,06,12
Набавка и монтажа цеви за хидрантску мрежу  од ПЕХД 110 , за НП6 бара:

Обрачун се врши по м’ постављеног цевовода за сав рад и материјал. м’ 1.800,00

16,06,13

Набавка и монтажа фазонских комада од ПЕ, за НП6 бара:

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал.

- Туљак (венац) са слободном летећом прирубницом ДН 110 ком 5.460,00
лук 90 Ø100 ком 3.900,00
лук 45 Ø100 ком 3.900,00
лук 30 Ø100 ком 3.900,00
лук 22,5 Ø100 ком 3.900,00
лук 11,25 Ø100 ком 3.900,00
т - комад 110/110 ком 5.400,00

16,06,14

Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива (ГГГ 40):

Фазонски комади треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по 
комаду набављеног и уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал.
ФФ комад ДН 100  Л=800 мм ком 9.550,00
Т комад ДН 100/80 Л=360мм ком 7.800,00
Н комад ДН100 ком 7.200,00
Заптивни прстен ф100мм ком 2.590,00

16,06,15
Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20:

Обрачун се врши по комаду изведеног анкер блока за сав рад и материјал

испод хидранта дим Б112/30цм ком 800,00
на ломовима мрезе дим. 40x20/20 цм ком 950,00

16,06,16
Испитивање цевовода на пробни притисак:

Обрачун се врши шп м1 испитаног цевовода за сав рад и материјал. м’ 250,00

16,06,17
Испирање цевовода од нечистоћа:

Обрачун се врши по м’ испраног цевовода. м’ 30,00

16,06,18
Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом

Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал. час 1.000,00

16,06,19
Заштита постојећих инсталација у отвореном рову

ком 700,00Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.
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16,06,20
Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод:

ком 15.000,00
Обрачун се врши по броју места на којима је извршено прикључење за сав рад и 
материјал.

16,06,21

Набавка и монтажа арматуре од дуктилног лива (ГГГ 40):
Арматура је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се  врши по комаду уграђене 
арматуре за сав рад и материјал.
Е2 - Овални засун са прирубницама ДН 100 мм без точка Л=300мм. ком 15.700,00
Е2 - Елиптицни засун са прирубницама ДН 80 мм без точка Л=180мм. ком 14.170,00
Уградбена гарнитура  -за засуне ДН 100, Л=1.00-1.50 м ком 2.590,00
Улична капа за засун “ВОДА” ком 2.475,00

16,06,22

Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива (ГГГ 40):
Хидранти треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду 
уграђеног надземног хидранта за сав рад и материјал.
- надземни хидрант Ø100 мм, Л=1800 мм ком 76.600,00

16,06,23 Набавка и монтажа усисно озрачног вентила са две кугле од дуктилног лива (ГГГ 40):
Ваздусни вентил треба да је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по 
комаду уграђеног ваздушног вентила за сав рад и материјал.
- усисно озрачни вентил са две кугле ДН80 мм, Л=395 мм ком 42.150,00

16,06,24 Набавка и уградња ормарића са противпожарном опремом за надземне хидранте ком 28.750,00

16,06,25

Израда бетонских блокова од набијеног бетона МБ20 око хидраната и округлих 
капа затварача:
Обрачун се врши по комаду изведеног блока за сав рад и материјал

Око хидраната и затварача дим. 80x50/25цм ком 1.800,00
16,7  АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

16,07,01

Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптив-
ним прстеновима.
Набавка, утовар и транспорт до градилишта, развожење дуж рова и уградња ка-
нализационих цеви са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Монтажу 
цеви вршити по упутству произвођача цеви. Обрачун по м’ постављеног цевовода 
за сав рад и материјал.
ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 250 мм м’ 2.300,00
ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 300, Ф315 мм м’ 3.350,00
ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 160 мм м’ 1.220,00
ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 75 мм м’ 950,00

16,07,02

Набавка, транспорт и монтажа сливника.

Израда уличних сливника за одвнодњу, у цену урачунати 2 бетонске канлаизацио-
не цеви Ø500, израду подложне плоче дебљине 10 цм и тампонски слој 20 цм пре-
ма прилогу, армирање плоче са Q131 мрежом, ливеножелезна решетка 53x40 цм, 
класа чврстоће 400КН.Обрачун се врши по комаду. ком 33.800,00

16,07,03

Набавка и монтажа КГФ улошка за шахт
Набавка, транспорт до градилишта и уградња КГФ уложака за шахт са одгова-
рајућим гуменим заптивним прстеном. Монтажу улошка вршити по упутству про-
извођача. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног улошка за сав рад и мате-
ријал.
Пречник Ф 250 мм ком 5.160,00
Пречник Ф 300мм, Ф 315 мм ком 7.650,00
Пречник Ф 160 мм ком 2.750,00
Пречник Ф 75 мм ком 4.260,00
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16,07,04 Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПВЦ :
Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и ма-
теријал.
Т рачва Ф 250/160 мм ком 4.880,00
Т рачва Ф 315/160 мм ком 7.650,00
Лук 90° Ф 160 мм ком 4.250,00
Лук 90° Ф 75 мм ком 1.350,00

16,07,05

Израда ревизионих шахтова Ф 1000 мм од армираног водонепропусног бетона 
МБ 30.
Набавка, транспорт, истовар, спуштање у грађевинску јаму префабрикованих ар-
миранобетонских шахтових елемената за израду ревизионог шахта на цевоводу. 
Елементи су : дно шахта са кинетом које се лије на лицу места, прстенови ф 1000 
мм (дужине  0.5 м и 1.0 м) у које се уграђују металне пењалице и КГФ комади са 
кратком цеви дужине 1.0 м одговарајућег пречника, завршни прстен (конус ф 
1000/600 мм и бетонски рам дебљине 20 цм) у који се уграђује оквир са каналским 
поклопцем ф 600 мм. Дно се ради на набијеној подлози од природне мешавине 
шљунка дебљне 10 цм. Просечна висина шахта је 1.55 м. У цену су урачунати  
елементи,  бетон и рад. Израда према цртежу ревизионог шахта и детаља ли-
вења кинета. Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал.
Материјал:

Поклопац шахта са рамом Ф 580 мм носивисти 400 кН. 

Пењалице за силазак у шахт (5 ком/шахт)

Бетон и префабриковани бетонски елементи

Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал. ком 54.500,00

16,07,06
Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом

Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал. час 1.000,00

16,07,07
Заштита постојећих инсталација у отвореном рову

Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације. ком 700,00
16,07,08 Израда прикључка нове канализације на постојећу

Позицојом су обухваћени следећи радови:

 Проширење рова на месту прикључења, 
Разбијање зида постојећег шахта од армираног бетона и формирање отвора за 
монтажу прикључног елемента, сечење и савијање арматуре, обрада површина и 
премазивање средством за везу новог и старог бетона,
Уградња прикључног фазонског комада, израда оплате и бетонирање ситнозрним 
бетоном простора између постојећег зида и прикључног елемента. Постојећа ар-
матура се савија и користи за ојачање споја,
Црпљење вишка дотекле воде која може да угрози радове, мобилном пумпом

Уклањање шута из унутрашњости шахта утовар и одвоз на депонију
Обрачун по комаду прикључка, према свим набројаним позицијама за задати 
пречник прикључног цевовода, без фазонских комада чија је набавка и уградња 
обухваћена у позицији инсталатерских радова. ком 25.000,00

16,07,09 Испитивање водонепропусности спојева  према условима извођења радова.  Об-
рачун по м1 рова. м’ 90,00

XVII  РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СПОМЕНИКА

17,01 Комплетно чишћење гробног места од корова и растиња час 792,00

17,02 Изливање темеља за греде од армираног бетона МБ30 димензије 2,00х1,50х0,10 
у равни са тереном. м2 1.762,00

17,03 Монтажа гранитних греда на изливени темељ. ком. 1.320,00
17,04 Чишћење коване ограде м1 306,00
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17,05 Фарбање коване ограде м1 306,00
17,06 Демонтажа гранитних греда ком. 985,00
17,07 Демонтажа поклопне плоче дебљине 13 цм. м2 2.880,00

17,08 Изливање стазе и бетонске плоче од армираног бетона МБ30 димензија 
3,50х2,30х0,10. м2 1.762,00

17,09 Монтажа поклопне плоче дебљине 13 цм димензије 1,73х1,02. м2 3.600,00
17,10 Поплочавање од стазе до венца гробнице бехатоном. м1 2.725,00

XVIII КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

18,01 Постављање гранитних плоча типа ″ROSSO PORIGNO“, завршна обрада полира-
но, димензије 40 х 40 х 2 цм. м2 4.700,00

18,02 Набавка и постављање ивичњака 50х21х7 цм и заливање цементним млеком. м1 7.500,00

18,03
Израда противклизних површина на гранитним плочама применом технике песка-
рења, на простору који није надкривен надстрешницом од лексана, као и ободне 
површине. м2 1.830,00

18,04 Постављање сокли од гранита h=10 цм на подлогу од лепка. Ценом обухватити 
сечење гранита, фуговање, полирање и обраду ивица. м1 1.160,00

18,05

Набавка, израда и уградња унутрашњих и спољних прозорских клупица од при-
родног камена. Уградњу извршити лепљењем танкослојним малтер лепилом. 
Унутрашње ивице оборити и рундовати, а затим полирати. На доњој страни уре-
зати окапнице.

18,06 Унутрашње клупице ширине 30. м1 4.450,00
18,07 Спољне клупице ширине од 16-18 цм. м1 4.170,00

18,08 Израда и монтажа обележја за поље и парцелу на гробљима ЈКП „Лисје“ од бру-
шеног тераца димензија 30х100х8 цм. ком. 8.109,00

18,09 Набавка, монтажа и постављање парковских клупа. Дрвене делове заштитити, а 
анкерисање извршити бушењем у подлогу. ком. 39.540,00

18,10 Набавка, сечење и монтажа елемената од гранита типа зимбабве, за израду оса-
ријума по доле наведеној спецификацији:
1. Патос, димензије 136х40х3 цм, 2 ком. м2

2. Патос, димензије 204х78х3 цм, 1 ком. м2

3. Патос, димензије 136х70х3 цм, 1 ком. м2

4. Патос, димензије 204х96х3 цм, 1 ком. м2

5. Страница дужна, димензије 198х25/15х3 цм, 2 ком. м2

6. Страница попречна предња, димензије 98х15х3 цм, 1 ком. м2

7. Страница попречна задња, димензије 98х25х3 цм, 1 ком. м2

8. Поклопна плоча, димензије 210х104х3 цм, 1 ком. м2

Обрачун по ком. ком. 300.000,00

XIX  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

19,01 Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука, укључујући и држаче 
са утоваром и одвозом неупотребљивог на депонију. м1 200,00

19,02

Обијање малтера са фасадних зидова са вученим профилима и орнаменталном 
пластиком. Пре обијања малтера на свакој врсти вученог профила оставити по 
два најбоље сачувана профила у ширини 50 цм за узимање отиска и као контрол-
ни профил. м2 400,00

19,05 Висинско регулисање поклопаца и сливника

а. шахтова ком. 11.200,00
19,06 Блиндирање постојећих сливника пауш. 2.500,00

19,07 Рушење помоћних, трошних објеката изведених од опеке. Обрачун по 1 м2 пору-
шеног објекта за сав рад, алат и транспорт шута на депонију. м2 4.250,00
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19,08 Демонтажа заштитних решетки прозора објекта. Решетке су изведене од бет. 
гвожђа Ø 16 мм. м2 235,00

19,09 Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата.

19,09,01 столарска врата, димензија у цм:  154/220+50 ком. 1.250,00
19,09,02 140/210 ком. 850,00
19,09,03 браварска врата, димензија у цм:  214/206 ком. 1.450,00
19,09,04 прозори, димензија у цм:  94/154 ком. 750,00
19,09,05 столарска врата, димензије у цм: 105/202; 130/202; 50+80/203 ком. 850,00
19,09,06 90/203; 80/203; 90/206; 80/206 ком. 850,00
19,09,07 прозори, димензије у цм:  184/120; 105/112 ком. 1.250,00
19,09,08 35/60; 80/100 ком. 650,00
19,09,09 160/115; 188/115 ком. 850,00

19,10
Демонтажа постојећих санитарних уређаја (WC шоља са водокотлићем, лавабо, 
судопер, славине, бојлери), као и бојлер са славином, уз транспорт материјала на 
депонију.

19,10,01 бојлер од 80 лит.; батерија за топлу и хладну воду ком. 1.320,00
19,10,02 WC шоља ком. 900,00
19,10,03 бојлер од 50 лит.; батерија за топлу и хладну воду ком. 1.320,00
19,10,04 бојлер од 5 лит.; батерија за топлу и хладну воду ком. 1.180,00

19,11 Рушење постојећег бетонског стола са постољем. Шут транспортовати на депо-
нију.

19,11,01 сто:  200х110 цм ком. 1.350,00
19,11,02 темељи стола:  130х50 цм ком. 750,00

19,12 Рушење постојећих подова у просторијама са транспортом шута на депонију. м2 650,00

19,13
Рушење постојећих димњака од опеке у таванском простору и изнад крова. Обра-
чун по 1 м1 порушеног димњака уз сав потребан рад, алат и транспорт шута на 
депонију. м1 780,00

19,15

Демонтажа дрвене дотрајале кровне конструкције (летве разних димензија) уз 
спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.

м2
Обрачун по 1 м2 демонтиране кровне конструкције уз сав потребан рад, сорти-
рање и транспорт отпада на депонију. 125,00

19,16

Рушење дотрајале таванске конструкције (каратаван) уз спровођење свих пропи-
саних мера заштите на раду за ову врсту посла.

м2
Обрачун по 1 м2 порушене таванске конструкције уз сав потребан рад и транспорт 
шута на депонију. 145,00

19,17
Рушење забатних зидова од опеке (старог формата) (опека новије производње), 
уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла. Де-
бљина зида д~15 цм и д~12 цм. м2

Обрачун по 1 м2 порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шу-
та на депонију. 4.450,00

19,18 Рушење зидова и степеница од опеке (старог формата) у подруму уз спровођење 
свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.
Обрачун по 1 м3 порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шу-
та на депонију. м3 4.520,00

19,19

Рушење темељних зидова од опеке старог формата уз разупирање и обезбеђење 
рова од обрушавања.

м3
Обрачун по 1 м3 порушених темељних зидова од опеке уз сав потребан рад и 
транспорт шута на депонију. 4.860,00

19,20
Затрпавање подрумског простора земљаним материјалом са збијањем механич-
ким средствима до потпуне збијености.

м3Обрачун по 1 м3 насутог и збијеног материјала за сав рад и механизацију. 4.120,00
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19,21

Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата. Приликом вађења 
спроводити све прописане мере заштите на раду за ову врсту посла. Демонтира-
не прозоре и врата сортирати и транспортовати на депонију удаљености ~5 км 
ван градилишта. Обрачун по 1 ком. извађеног прозора / врата уз сав потребан 
рад, алат, евентуалну механизацију, као и транспорт на депонију.
столарска врата, дим. 154/220+50 цм 140/210 ком. 1.250,00

19,29 Демонтажа постојеће ПВЦ ламперије.  Обрачун по м2. м2 104,00
19,30 Пробијање новог отовора за прозоре, вел. до 2м2. Обрачун по комаду. ком 4.250,00

19,10,05 Демонтажа туш батерије. ком 900,00
19,10,06 Демонтажа лавабоа 50цм. ком 900,00
19,10,07 Демонтажа изливне славине за хладну воду. ком 900,00
19,10,08 Демонтажа водокотлића са испирном цеви. ком 900,00
19,10,09 Демонтажа WC-а и чучавца. ком 900,00

19,31 Монтажа и демонтажа фасадне цевне скеле. Обрачун по м2. м2 500,00
19,32 Демонтажа дотрајалих чесми. Обрачун по комаду. ком 10.000,00

19,33
Демонтажа старих, трулих и искривљених врата и светларника са одвозом  на де-
понију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата са светлар-
ником су 3,40х2,45м. Обрачун по комаду. ком 19.200,00

19,34
Демонтажа старих оштећених двокрилних врата на улазу у капелу са одвозом на 
депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата су 
3,03х2,35м. Обрачун по комаду. ком 24.000,00

19,35 Демонтажа старог оштећеног лексана, скидање крова и одвоз на депонију. Обра-
чун по м2. м2 285,00

19,36 Сечење хидроизолације постојећег равног крова и одвожење остатака на градску 
депонију. Обрачун по м2. м2 285,00

XX МОБИЛИЈАР

20,01
Набавка, транспорт и монтажа типских корпи за отпадке Фи 600 мм (камени агре-
гат са металним улошком). Обрачун по комаду рачунајући сав рад, материјал и 
транспорт. ком. 24.926,00

20,02
Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера Фи 430 мм (камени агрегат). 
Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни материјал 
и транспорт. ком. 26.550,00

20,03 Набавка, транспорт и монтажа типских клупа (дрво-камени агрегат). обрачун по 
комаду уграђене клупе рачунајући сав рад и транспорт. ком. 45.160,00

20,04 Набавка, транспорт и монтажа типских стубних ђубријера са закључавањем. Об-
рачун по комаду, комплет са анкерисањем. ком. 29.240,00

20,05
Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 600 мм – (камени 
агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и 
транспорт. ком. 44.166,00

20,06

Набавка, транспорт и монтажа пулта за паљење свећа са стопама од каменог аг-
регата, носеће конструкције од кутијастих профила 40х40х4 мм и посуде са пес-
ком (за постављање запаљених свећа) од челичног лима д=4 мм. Антикорозионо 
заштитити и обрадити у тону елоксаже (боја бакра). Све према детаљу у пројекту. 
Обрачун по 1 ком. монтираног пулта за паљење свећа, рачунајући сав рад, мате-
ријал и транспорт. ком. 124.800,00

20,07
Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 430 мм – (камени 
агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и 
транспорт. ком. 26.400,00

20,08
Набака, транспорт и монтажа типских жардињера 800х600 мм – (камени агрегат, 
тип АКК 5.1). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, мате-
ријал и транспорт. ком. 48.582,60

20,09
Набавка, транспорт и монтажа типских жардињера 1200х600 мм – (камени агре-
гат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и 
транспорт. ком. 50.790,00
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20,10
Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера - ћупова Фи 430 мм (камени 
агрегат). Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни 
материјал и транспорт. ком. 24.144,00

20,11 Набавка, транспорт и монтажа ведрица (камени агрегат). Обрачун по комаду пос-
тављене ведрице рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт. ком. 38.450,00

XXI   РАД СЛУЖБЕ ВОЗНОГ ПАРКА (УВИД  У  ЦЕНОВНИК СЛУЖБЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА)

21,01

Одношење смећа са градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.

* Камион ФАП Фамос 10т час 3.239,25

* Камион ФАП 2026 час 3.324,19

* ЈЦБ 3ЦХ час 3.746,05

21,02
Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу

* Ауто  цистерна час 1.851,81

21,03

Утовар и одвоз вишка земље на Градског гробља на градску депонију. Обрачун по 
часу.

* Камион ФАП Фамос 10т час 3.239,25

* Камион ФАП 2026 час 3.324,19

* ЈЦБ 3ЦХ час 3.746,05

XXII  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
22,01 Бојење старе фасаде акрилним материјалим са предрадњама и подлогом м2 540,00
22,02 Бојење нове фасаде акрилним бојама са предрадњом и подлогом м2 650,00
22,03 Обрада фасаде бавалитом са наношењем подлоге м2 800,00

22,04 Набавка материјала и обрада фасадних зидова ″дисперзивном″ водоотпорном 
бојом, односно идентично обради као и боји по избору пројектанта. м2 650,00

22,05

Наношење силиконског безбојног заштитног премаза за порозне површине, на 
фасадне зидне површине од фуговане фасадне опеке. Производ је на бази си-
локсанских смола у воденој дисперзији и продире дубоко у подлогу стварајући 
водоотпорну баријеру. На очишћену површину нанети премаз у два слоја узастоп-
но тако да се претходни слој не осуши. Наношење изводити одговарајућом чет-
ком или компресором са дизном пречника Ø 1,7 мм. м2 950,00

22,06 Заштита површине сокле од утицаја влаге и атмосфералија силиконским према-
зом у два слоја преко чисте и суве бетонске подлоге. Обрачун по м2. м2 950,00

22,07 Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избо-
ру пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје. м2 495,00

22,08
Обрада бетонских површина бојом за бетон у боји по избору пројектанта. 
Претходно извршити све предрадње за пријем премаза, а све по упутству произ-
вођача. м2 495,00

22,09 Обрада омалтерисаног оградног зида  фасадном бојом са потребним предрадња-
ма у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2. м2 720,00

22,10 Набавка материјала и финална обрада плафона пролаза фасадним премазом у 
два слоја. м2 650,00

XXIII  ГИПСАРСКИ РАДОВИ

23,01
Израда роштиља-спуштеног плафона са набавком штафли и летава и пост. лам-
перијом, за постављање гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко др-
вених роштиља м2 2.064,00

23,02 Израда роштиља за ламперију или гипс плоче м2 745,00
23,03 Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу м1 176,00
23,04 Облагање зид. и плафона хераклит плочама д=5 цм м2 1.854,00
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23,05 Облагање плафона гипс плочама са формирањем правилног отвора, величине до 
1 м2 м2 3.012,00

23,06 Као 23,05, само до 3 м2 м2 2.324,00

23,07
Набавка материјала, израда спуштеног плафона у лимарској радионици и мага-
цину, те потшивање гипс-картонским плочама са прописаном обрадом спојева, те 
израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м2. м2 7.108,00

23,08 Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и израдом 
подконструкције. Обрачун по м2. м2 2.280,00

23,09 Облагање плафона гипс плочама. Обрачун по м2. м2 839,00

23,10 Израда и монтажа зида од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 мм на одгова-
рајућој металној подконструкцији. Дебљина зида је 13 цм. Обрачун по м2. м2 2.480,00

23,11
Суво малтерисање - облагање дрвених стубова и греда гипс-картонским плочама 
дебљине 12,5 мм, без потконструкције, лепљењем на греде и стубове, са банда-
жирањем спојева и обрадом ивица. Обрачун по м2. м2 839,00

23,12

Узимање отисака вучених профила у гипсу. Са остављених контролних трака па-
жљиво скинути све слојеве боје и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у 
гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле. Малтер са конт-
ролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзор-
ног органа.
Обрачун по комаду отиска.

23,12,1 до 25 цм ком. 3.000,00
23,12,2 до 50 цм ком. 4.500,00
23,12,3 преко 50 цм ком. 5.500,00

23,13

Израда шаблона од челичног лима. Профил гипсаног отиска вученог профила ко-
пирати на дебљи папир, исећи по ивици и пренети на челични лим. Лим искројити 
по профилу, израдити дрвено ″коло″ и формирати шаблон за извлачење вучених 
профила. Пре употребе, шаблоне прегледа и даје писмену сагласност за рад над-
зорни орган.
Обрачун по комаду шаблона.

23,13,1 до 25 цм ком. 5.000,00
23,13,2 до 50 цм ком. 6.000,00
23,13,3 преко 50 цм ком. 7.500,00

XXIV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
24,01 Набавка и постављање ламината са одговарајућим зидним лајснама. Обрачун по м2. м2 1.600,00
24,02 Набавка и постављање алуминијумских прелазних  лајсни  на под. Обрачун по м1. м1 520,00

24,03
Вађење старог бродског пода и постављање новог са прет. пост. подпатос. у пес-
ку 5х8 цм на раз. 60-80 цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. дас-
ка 18 мм повез. на перо и жљеб. Цена је без лајсни. м2 1.045,00

24,04 Као позиција 24,03 само без вађења старог пода. м2 800,00
24,05 Демонтажа старог дотрајалог бродског пода. м2 245,00
24,06 Кројење и пост. иверице на под преко претходно постављеног роштиља. м2 230,00
24,07 Израда и постављање дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова м1 355,00

24,08
Израда и постављање прагова од чамове или јасенове грађе, обрада истих и при-
кивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластич-
ним типловима за под. ком 782,00

24,09 Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу. Обрачун по м1. м1 218,00

24,10

Поправка постојећег паркета (ако је потребно одређене делове пресложити); фу-
говање и попуњавање рупа.

м2 1.250,00

Стругање - шлајфовање постојећег лака до чистог дрвета са лакирањем атести-
раним двокомпонентним лаком у три слоја.
У оквиру цене демонтирати постојеће завршне лајсне (паркет лајсна) и поставити 
нове (које је обрачунавају посебном позицијом). Обрачун по м2.
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24,11 Израда и постављање завршних лајсни (паркет лајсни) око зида до h=5 цм изнад 
подова. Обрачун по м1. м1 355,00

24,12
Набавка и постављање храстовог паркета  I класе са свим потребним материја-
лом. У цену улази набавка, поставњање, брушење, лакирање  
(у три слоја).Обрачун по м2. м2 6.300,00

XXV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
25,1 ИНСТАЛАЦИЈЕ  ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

25,1,01

Набавка и монтажа панелних радијатора домаћег произвођача “Југотерм” Меро-
шина, димензија 600х1000 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни венти-
ли, навијци,  одзрачне славине, редукције, дихтунзи .., нпр.ТИП: Т-22. Обрачун по 
ком. ком 9.800,00

25,1,02 Набавка и постављање бешавних цеви за централно грејање са пратећим мате-
ријалом. Обрачун по м1.

* 1/2” м1 465,00
* 3/4” м1 592,00
* 1” м1 715,00
* 5/4” м1 832,00

25,1,03 Набавка и постављање шавних цеви за централно грејање са пратећим материја-
лом. Обрачун по м1.

* 1/2” м1 349,00
* 3/4” м1 444,00
* 1” м1 536,00
* 5/4” м1 624,00

25,1,04 Набавка и постављање бакарних цеви за радијаторе са пратећим материјалом. 
Обрачун по м1.

* Ø 15 м1 620,00
* Ø 18 м1 750,00
* Ø 22 м1 980,00
* Ø 28 м1 1.290,00
* Ø 32 м1 1.860,00

25,1,05 Помоћни материјал за монтажу цеви: конзоле, вешалице, обујмице, материјал за 
заваривање... (50% од вредности цеви). Обрачун паушално. % 50,00

25,1,06 Чишћење цеви челичном четком и премазивање заштитном бојом у два пута. Об-
рачун по м2. м2 350,00

25,1,07 Бојење видних цеви бојом отпорном на топлоту два пута. Обрачун по м2. м2 850,00

25,1,08
Набавка и монтажа ливених радијатора типа ТЕРМИК 2 Т-2-600/160 или еквива-
лентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци,  одзрачне славине, редук-
ције, дихтунзи ... Обрачун по чланку. чл 2.195,00

25,1,09

Набавка и монтажа алуминијумских радијатора типа ГЛОБАЛ, Италија или екви-
валентно, за радне притиске до 6 бара, нпр. Тип VOX 500. У цену улазе и сви пот-
ребни радијаторски вентили, навијци,  одзрачне славине, редукције, дихтунзи, че-
пови ... Обрачун по чланку. чл 2.650,00

2.    РАДОВИ У ОТЕЖАНИМ ХИГИЈЕНСКО-ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛОВИМА 
       НА ТЕРЕНИМА ЗАГАЂЕНИМ  АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1. Успостављање чуварске службе - 24h/дневно - 90 дана. Обрачун паушално. пауш 540.000,00

1.2. Геодетско преношење свих потребних података из пројекта на терен са исколча-
вањем. Обрачун по м2. м² 17,50
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1.3.
Испитивање и узорковање материјала, мониторинг и контрола активности, микро-
биолошка контрола узорака земљишта, набавка заштитне опреме. Обрачун па-
ушално. пауш 260.000,00

1.4. Крчење терена (корова и шибља) булдожером, са утоваром и транспортом до 
5км. Обрачун по м2. м² 72,00

1.5. Довођење постојеће површине у пројектоване нивое и нагибе, машинским путем, 
ради припреме површина за одређену намену. Обрачун по м2. м² 171,40

1.6.
Изградња приступног пута насипањем туцаника у слоју дебљине д=5цм. Цена 
обухвата припрему тла, набавку туцаника и машинско разастирање са сабијањем. 
Обрачун по м2. м² 650,00

2. ОБРАДА И БИОЛОШКИ ТРЕТМАН ЗЕМЉИШТА

2.1.
Груба сепарација отпада неанималног порекла (бетонски блокови, гуме, метални 
отпад, кућни апарати, баштенски отпад и сл.), утовар и транспорт на депонију. Об-
рачун по м3. м³ 3.520,00

2.2.
Прикупљање свог видљивог анималног отпада без обзира на стање распаднутос-
ти, са површине земљишта или близу површине, делимично или потпуно затрпа-
ног, на хоризонталној равни и на шкарпама оближње депресије. Обрачун по м3. м³ 3.420,00

2.3. Дезинфекција сакупљеног материјала пре одвожења са локације одговарајућим 
биолошким препаратом. Обрачун по м3. м³ 410,00

2.4. Убризгавање препарата и третирање неанималног отпада. Обрачун по м3. м³ 410,00

2.5. Третирање прикупљеног материјала одговарајућим биолошким препаратом. Об-
рачун по м3. м³ 995,00

3. ИЗРАДА САНАЦИОНИХ ЈАМА

3.1.
Припрема и копање јаме са засецањем бочних страна под углом, димензија 
12х5х4м - 2 комада, уз третирање дна и зидова јаме, као и земље из ископа, одго-
варајућим препаратом.  Обрачун по м3. м³ 1.340,00

3.2. Ископ анкер канала за учвршћивање геофолија и геомембрана. Обрачун по м3. м³ 322,00
3.3. Набавка и транспорт песка, затрпавање у слојевима и сабијање. Обрачун по м3. м³ 1.080,00

4. ПРИПРЕМА И ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋИХ ЈАМА

4.1.
Рушење бетонске конструкције и ограде постојеће јаме, ЈЦБ машином, ровокопа-
чем, третирање и одвоз материјала, као и бетонске плоче и поклопаца на врху ја-
ма. Обрачун по м3. м³ 2.775,00

4.2.
Вађење анималног отпада до дубине од 2м, третирање препаратима и похрањи-
вање у нове припремљене јаме са наносом слоја земљаног материјала и његово 
сабијање. Обрачун по м3. м³ 4.650,00

4.3. Убризгавање препарата ињекторима на дубину 1,5-2м у зони јако загађеног 
земљишта, унутар ограђеног простора и око њега. Обрачун по м2. м³ 2.355,00

4.4. Набавка и постављање хумуса до потребне висине на површини јаме и око ње. 
Обрачун по м3. м³ 1.200,00

5.  ПОКОПАВАЊЕ АНИМАЛНИХ ОСТАТАКА И ПОКРИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

5.1. Ручно поравнавање садржаја јаме, уз третирање биолошким препаратом, по-
пуњавање преосталог простора интерним материјалом. Обрачун по м2. м² 5.550,00

5.2.
Постављање вентилационог бунара у санационој јами према пројекту, бушење, 
уградња дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и заштитног 
бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.  ком 25.289,65

5.3.
Постављање вентилационог бунара у постојећој јами према пројекту, уградња 
жичаног кавеза, дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и за-
штитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.  ком 8.465,00

5.4. Набавка и постављање геомуфова. Обрачун по ком. ком 671,75
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5.5.

Анимални отпад се, у слојевима, одлаже у припремљену јаму уз паралелно тре-
тирање препаратима. Између слојева анималних отпадака, дебљине не веће од 
50цм, наноси се слој земљаног материјала, такође третиран овим препаратима, 
дебљине минимално 20цм. Благо сабијање земљаног слоја употребом грађевин-
ске механизације. Јама се затрпава геомембраном, затим новом земљом уз фор-
мирање хумке. Обрачун по м3. м³ 3.320,00

5.6. Механичка обрада земљишта орањем и ситњењем до дубине 50цм од површине, 
третирање препаратима. Обрачун по м2. м² 260,00

6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

6.1. Набавка, израда и постављање ограде од: 

* вибро-стуба димензија 9х9х250цм (гранулиран, ребраста арматура, атестиран)
* жичано плетиво се укрућује са три реда поцинковане жице, горњом ивицом пос-
тавља се бодљикава жица.
* распон између стубова мах.=3,00м, укупна висина ограде h=1,80м

* уградња стуба 

Обрачун по м1. м¹ 1.745,00
6.2. Набавка материјала, израда и постављање капија: 

6.2.1.

* ВЕЛИКА КАПИЈА димензија 3,00м х 2,00м - изводи се као двокрилна. Веша се на 
челичне цеви Ø100 мм, испуњење бетоном. Материјал за израду капије чини уни-
верзално жичано плетиво 5х5цм, и кутијасти челични профили 25х25х3мм. Све 
металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним 
премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и 
локотом који су обухваћени ценом. ком 44.160,00

6.2.2.

* МАЛА КАПИЈА  димензија 1,00м х 2,00м - изводи се као једнокрилна. Веша се на 
шупље челичне цеви Ø80мм, испуњене бетоном. Материјал за израду капије чини 
универзално жичано плетиво 5х5цм и кутијасти челични профили 25х25х3мм. Све 
металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним 
премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и 
локотом који су обухваћени ценом. ком 17.480,00

7. РАЗНИ РАДОВИ

7.1. Месингане плочице (за означавање позиције јаме) у бет.темељу - израда и пос-
тављање. Обрачун по ком. ком 635,00

7.2.
Информативна табла - израда и монтажа од челичних профила и лима, пос-
тављеним на темеље од бетона димензија 40/40/50цм. Сви делови се антикоро-
зивно заштићују. Обрачун по комаду. ком 14.364,85

7.3. Набавка, превоз и монтажа типског наменског контејнера димензија 3,30х2,40м са 
санитарним чвором. Обрачун по комаду. ком 282.900,00

8. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ТРЕТИРАНИХ ПОВРШИНА

8.1. Подизање травњака сетвом - грабљање терена, ручна сетва, ваљање и зали-
вање. Обрачун по м2. м² 86,50

8.2.
Садња дрвореда садница, старости 4-5 година, ископ јаме 1,00х1,00м са изменом 
земље и додавање стајњака, те причвршћивање садница уз мотке. Обрачун по 
комаду. ком 1.950,00

8.3.
Садња садница повијуша старости до 1 године, са ископом јама димензија 
0,5х0,5м са изменом земље и додавањем прегорелог стајњака, уз почетно орези-
вање. Обрачун по комаду. ком 925,00

8.4. Набавка и постављање бетонских жардињера. Обрачун по комаду. ком 18.700,00

8.5. Мере неге и заштите садница обухвата; окопавање, орезивање, заливање и при-
храњивање. Обрачун по комаду. ком 350,00

8.6. Нега и заштита травњака заливањем, ваљањем и прихрањивањем. Обрачун по м2. м² 27,60
8.7. Шишање траве, сакупљање на гомилице, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по м2. м² 7,40
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2. Ова одлуку ступа на снагу даном доношења. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“Л И С Ј Е” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 01-266/14-11
13. децембар 2011. године
Н О В И   С А Д

Председник
   Небојша Јовић, с.р.

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 5/93), даје се

 
И С П Р А В К А  

ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА 
ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму финансирања одређених ко-
муналних делатности од локалног интереса за 2011. го-
дину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10,  
23/11, 29/11-испр. и 38/11) у ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА 
ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛ-
НОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ, који је саставни део 
ове одлуке, у програмској позицији 1778 реч: “оглаша-
вање” замењује се речима “дечија игралишта”.

II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 748/2011-I
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.



ГРАД НОВИ САД

Градско веће

661 Решење о Програму  за спровођење  
 активности у борби против дрога на  
 територији Града Новог Сада за 2011.  
 годину 1235

662 Програм контроле и смањења попула- 
 ције напуштених паса и мачака на тери- 
 торији Града Новог Сада 1254

663 Правилник о службеној легитимацији  
 пореског инспектора и пореског извр- 
 шитеља 1255

664 Решење о измени Решења о Програму  
 инвестиционих активности за средње  
 школе за 2011. годину, са Програмом 1257

665 Решење о изменама и допунама Реше- 
 ња о Програму инвестиционих актив- 
 ности за установе културе чији је осни- 
 вач Град Нови Сад за 2011. годину 1259

666 Решење о давању сагласности на  
 Одлуку о измени Финансијског плана  
 Музеја Града Новог Сада, Петровара- 
 дин за 2011. годину 1261

667 Решење о давању сагласности на  
 Одлуку о измени Програма рада Му- 
 зеја Града Новог Сада, Петроварадин  
 за 2011. годину 1262

668 Решење о давању сагласности на  
 Одлуку о измени Финансијског плана  
 Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011.  
 годину 1262

669 Решење о давању сагласности на  
 Одлуку о измени Програма рада  
 Стеријиног позорја, Нови Сад за  
 2011. годину 1262

670 Решењео давању сагласности на  
 Програм уклањања комуналног  
 отпада за 2012. годину 1262

671 Решење о  измени  Решења о Про- 
 граму инвестиционих активности  
 за основне  школе за 2011. годину,  
 са Програмом 1263

Градоначелник

672 Решење о употреби средстава текуће  
 буџетске резерве 1267

Градска управа за саобраћај и путеве

673 Решење о измени режима саобраћаја  
 у делу Улице Матице српске и Косте  
 Хаџи млађег у Новом Саду 1267

674 Решење о измени и допуни Решења  
 о одређивању општег паркиралишта  
 у Улици Матице српске у Новом Саду 1267

675 Решење о изменама и допунама Реше- 
 ња о одређивању посебних паркирали- 
 шта на територији Града Новог Сада 1268

676 Решење о одређивању стајалишта за  
 јавни превоз путника у Улици Марка  
 Миљанова и укидању стајалишта за  
 јавни превоз путника у Косовској ули- 
 ци за линију јавног превоза путника  
 бр. 11А (Железничка станица - Бол- 
 ница - Лиман - Железничка станица) 1269

677 Решење о заштити пешачких повр- 
 шина у Улици Илије Огњановића код  
 кућних бројева 12 и 14 у Новом Саду 1269

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад

678 Одлука o утврђивању Ценовника  
 радова 1269

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

— Исправка Одлуке о Програму финан- 
 сирања одређених комуналних дела- 
 тности од локалног интереса за 2011.  
 годину 1325
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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, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

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.
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