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На основу Акционог плана за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада од 2010. до 2013. године (“Службени лист Града Новог Сада”, број 25/2010) Градско веће Града Новог Сада
на 174. седници од 6. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Овим решењем утврђује се Програм за спровођење активности у борби против дрога на територији
Града Новог Сада за 2011. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II. Програмом, у складу са циљевима и активностима
утврђеним у Акционом плану за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада од 2010. до 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/10), утврђени су циљеви, главне
активности, активности, индикатори, носиоци активности, извори финансирања и временски оквир за њихово
спровођење.
III. Основи циљеви који се желе постићи Програмом су:
1. координација,
2. смањење потражње дрога,

primerak 460,00 dinara

3. прикупљање података, информисање и евалуација.
IV. Носиоци појединих активности из Програма дефинисани су тако што се за сваку активност одређују
носиоци и то они који предлажу и реализују те активности.
V. Финансијска средства потребна за реализацију
главних активности и активности Програма опредељена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у оквиру надлежних градских управа, а у складу са
њиховим планираним главним активностима и активностима.
VI. Надзор над реализацијом Програма врше градске управе, у делу који се односи на реализацију главних
активности и активности из њихове надлежности.
VII. Градске управе подносе, Комисији за борбу против дрога, годишњи извештај о реализацији главних активности и активности из своје надлежности које су
утврђене Програмом.
Комисија из става 1. ове тачке подноси, Градском
већу Града Новог Сада, годишњи извештај о реализацији Програма.
VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада"
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɚɞɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɭ 2011. ɝɨɞɢɧɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɪɟɫɨɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɪɟɞɨɜɧɚ
ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɭ 2011. ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ
(ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ ɤɚɨ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɬɟɥɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

1. ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ,
2. ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʃɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɪɟɫɨɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
3. ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

ɐɢʂɟɜɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɫɭ:

1. ɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂȳȺ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɂɫɩɭʃɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

-

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ,
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɢɭɧɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ
2011. ɝɨɞɢɧɢ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ

ɦɚɪɬ 2012. ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɬɨɤɨɦ
2011. ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ
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Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɊɈȽɊȺɆ
ɁȺ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɍ ȻɈɊȻɂ ɉɊɈɌɂȼ ȾɊɈȽȺ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ȽɊȺȾȺ ɇɈȼɈȽ ɋȺȾȺ ɁȺ 2011. ȽɈȾɂɇɍ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɫɤɭɩɨɜɚ ɭ 2011. ɝɨɞɢɧɢ

Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɟ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

x ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ,

Ȼɪɨʁ ʁɚɜɧɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ,
ɤɚɦɩɚʃɚ/ɨɛɭɯɜɚɬ
ɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

-

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
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x "Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚ 2011.
ɝɨɞɢɧɭ",

x "Stand Up Novi Sad (ɒɬɪɚɧɞɨɜɚʃɟ)"
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ,
x "Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ" ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ,
x "Ɇɚɥɢ ɤɨɪɚɤ ɡɚ ɬɟɛɟ, ɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚ ɬɜɨʁ
ɠɢɜɨɬ" Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɚ
ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
x "Ʌɟɬɨ ɧɚ ɒɬɪɚɧɞɭ" Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ,
x "Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɦɟɫɟɰɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ɦɟɫɟɰɚ
ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ" Ɉɦɥɚɞɢɧɚ
ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ
Ⱥɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:

x ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɩɭɬɟɦ
ɦɟɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɭɥɢɱɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ
ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ,

Ȼɪɨʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,
ɫɤɭɩɨɜɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ,

3. ɂɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɭɞɨɜɢɦɚ, ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ
ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ
(ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ)

21. decembar 2011.
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ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɭ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɦ ɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨ ɦɟɬɨɞɚɦɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɥɟɱɟʃɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

x ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ, ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɱɚɫɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɟɞɭɤɭʁɭ ɨ
ɜɪɫɬɚɦɚ ɞɪɨɝɚ, ɫɢɦɩɬɨɦɢɦɚ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ

Ȼɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɟɞɭɤɚɰɢʁɢ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧɢɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɱɧɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɧɨɝ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ:

Ȼɪɨʁ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ
ɲɤɨɥɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ",

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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Ȼɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɞɪɨɝɨɦ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ

Ȼɪɨʁ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɍ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɞɟɨ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɲɤɨɥɚ.

x "Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" - ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ, ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɞɟɱʁɟɝ ɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ ɩɟɬ ɞɨ 10 ɝɨɞɢɧɚ,
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
(ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

1. ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ,
2. ɪɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ,
3. ɥɟɱɟʃɟ,
4. ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ,
5. ɫɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɜɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

ɐɢʂɟɜɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɬɪɚɠʃɟ ɞɪɨɝɚ ɫɭ:

2. ɋɆȺȵȿȵȿ ɉɈɌɊȺɀȵȿ ȾɊɈȽȺ
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ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɪɨɝɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ,

x ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɱɚɫɨɜɢ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɬɚɪeɲɢɧɟ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɨɞɟʂɟɧɫɤɢ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɭɡ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɟɞɭɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɨɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ (ɧɩɪ. "Ʉɚɤɨ
ɨɞɛɢɬɢ ɞɪɨɝɭ", "ɇɚɪɤɨɦɚɧɢʁɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ", "Ɉɞɥɭɤɚ ʁɟ ɧɚ ɜɚɦɚ" ɢ ɫɥ.),
x ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚɜɪɲɟɧɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ (ɧɩɪ: ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ "ɍɱɢɨɧɢɰɚ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ", "ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɭɥɚɡɚɤ ɭ ɫɜɟɬ
ɨɞɪɚɫɥɢɯ", "Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" ɢ "ȳɚ ɥɢɱɧɨ")
x ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɩɟɞɢʁɚɬɪɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",
x ɢɡɪɚɞɚ ɩɚɧɨɚ, ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɧɚʃɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ,
x ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
(ȿɆɉɊɈɇȺ, ȳȺɁȺɋ),
x ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɚɞ ɭ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ, ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɨɦ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ʁɟ ɲɤɨɥɟ ɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ
ɭɩɪɚɜɢ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ (ɧɩɪ. ɯɨɪ,
ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɢ ɥɢɤɨɜɧɚ ɫɟɤɰɢʁɚ, ɢɡɪɚɞɚ
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ ɢ ɫɥ.),
x ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɋɥɭɠɛɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/(ɛɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ȼɪɨʁ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ
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ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", ɪɚɞɢ ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
x ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɞɟɰɟ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɩɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɭ "Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" ɐɪɜɟɧɨɝ
ɤɪɫɬɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
(ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɢɠɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ),
x ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜɢɲɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɬɢɦ (ɩɫɢɯɢʁɚɬɚɪ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɪɚɞɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ) ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
"Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ" ɐɪɜɟɧɨɝ
ɤɪɫɬɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɍ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɞɟɨ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɲɤɨɥɚ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɱɧɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɧɨɝ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ:
x ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɜɚɫɩɬɢɚʃɚ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɚɫɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɟɞɭɤɭʁɭ ɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɞɪɨɝɚ, ɫɢɦɩɬɨɦɢɦɚ,
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ,
x ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɱɚɫɨɜɢ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɨɞɟʂɟɧɫɤɢ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɭɡ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɟɞɭɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɨɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ (ɧɩɪ.
"Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɞɪɨɝɟ", "ȼɟɲɬɢɧɚ ɪɟʄɢ ɧɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɩɪɢɬɢɫɤɭ ɜɪɲʃɚɤɚ", "Ⱦɪɨɝɚ
ɪɚɫɩɚɞ ɥɢɱɧɨɫɬɢ", "Ʉɚɤɨ ɨɞɛɢɬɢ ɩɨɧɭɻɟɧɭ
ɞɪɨɝɭ", "Ȼɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ"),
x ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ
ɩɟɞɢʁɚɬɪɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",
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x "ɍɩɨɡɧɚʁ ɫɬɪɟʂɚɲɬɜɨ - ɉɨɛɟɞɢ ɫɟɛɟ"
(ɋɬɪɟʂɚɱɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ "Ɋɚɞɢɜɨʁ ȶɢɪɩɚɧɨɜ")
x "ɉɪɜɟɧɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ
ɲɚɯɭ" (ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ ɰɢʂɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ:

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ/ɛɪɨʁ
ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ,
ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɫɚɜɟɡɢ ɢ
ɤɥɭɛɨɜɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɡɚ ɰɢʂ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨɞ
ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɭɬɟɦ ɫɩɨɪɬɚ

x ɢɡɪɚɞɚ ɩɚɧɨɚ, ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɧɚʃɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ,
x ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
(ȿɆɉɊɈɇȺ, ȳȺɁȺɋ),
x ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɚɞ ɭ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ, ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɨɦ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ʁɟ ɲɤɨɥɟ ɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ,
ɤɚɨ ɢ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ (ɧɩɪ.
ɯɨɪ, ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɢ ɥɢɤɨɜɧɚ ɫɟɤɰɢʁɚ, ɢɡɪɚɞɚ
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ ɢ ɫɥ.),
x ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɬɢɦ (ɩɫɢɯɢʁɚɬɚɪ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɪɚɞɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ) ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ "Ɍɟɦɚɬɫɤɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ" ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,
x ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ
ɭɱɟɧɢɤɚ, ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɋɥɭɠɛɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", ɪɚɞɢ ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
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x "ȼɟɫɥɚʃɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (ȼɟɫɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"Ⱦɚɧɭɛɢɭɫ 1885)

x "Ɋɚɞ ɫɚ ɢɝɪɚɱɢɦɚ ɭɡɪɚɫɬɚ ɦɥɚɻɢɯ ɩɢɨɧɢɪɚ
(ɞɟɱɚɰɢ ɪɨɻɟɧɢ 2003. ɢ 2004. ɝɨɞɢɧɟ)"
(Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "ȳɭɝɨɜɢʄ")
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x "Ɉɛɭɤɚ ɞɟɰɟ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɭ ɩɥɢɜɚʃɭ"
(ɉɥɢɜɚɱɤɢ ɤ ɥɭɛ "ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥ-ɩɪɨ ɚɤɜɚ")

x "Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɲɤɨɥɚ ɨɞɛɨʁɤɟ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ 21.
ɜɟɤɚ" (Ɉɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "ȼɋɌ")

x "Ȼɟɫɩɥɚɬɧɟ ɲɤɨɥɟ ɤɨɲɚɪɤɟ" (Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ
ɤɥɭɛ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ")

x "ɒɤɨɥɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɨɝ
ɤɥɢɡɚʃɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ (Ʉɥɢɡɚɱɤɢ
ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ")

x "Ɇɢɧɢ ɪɭɤɨɦɟɬ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ
ɤɥɭɛ "Ɋɚɫɬɢɦɨ")

x "ɒɤɨɥɢɰɚ ɫɩɨɪɬɚ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ" (ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ)

x "Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɪɨɡ ɫɩɨɪɬ - Ɏɟɪ ɩɥɟʁ ɲɤɨɥɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɫɩɨɪɬɚ
"Play")

x "ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ"
(Ɉɤɪɭɠɧɢ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɫɚɜɟɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)

x "Ȼɢɰɢɤɥɢɡɚɦ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ
ɤɥɭɛ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ")
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ:

x "ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ - ɬɟɦɟʂ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ 2011. ɝɨɞɢɧɢ" (ɋɚɜɟɡ
ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)

x "ɒɤɨɥɫɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ (ɒɚɯɨɜɫɤɢ
ɤɥɭɛ "ȳɭɝɨɜɢʄ")

x "Ⱥɤɰɢʁɚ ɲɚɯ ɭ ɲɤɨɥɟ - ɲɚɯ ɤɚɨ ɦɨʄɧɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɭɱɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ"
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɞɟɱʁɢ ɲɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ
"ɒɚɯɦɚɬɧɢ ɤɪɭɠɨɤ")
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x "ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɪɜɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɂɦɚʁɟɜɢɯ
ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɚɪɚ" (Ɋɜɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɚɰ")

x "III ȼɪɬɢʄɢʁɚɞɚ" (ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)
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x "ɋɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɦɥɚɞɢɯ - III ɞɟɱɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢɝɪɟ" (Ʉɚɪɚɬɟ
ɤɥɭɛ "Mawashi" )

x "ɋɜɟɬɫɤɢ ɞɚɧ ɫɩɨɪɬɚ: ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ" (ɋɚɜɟɡ
ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)

x Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɭɫɪɟɬɢ ɦɥɚɞɢɯ
Ɋɨɦɤɢʃɚ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ "Phralipe ɇɨɜɢ ɋɚɞ")
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ:

x "ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɩɟʃɚʃɟ - ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ ɭɡɪɚɫɬɟ"
(ɉɟʃɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ")

x Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɫɩɨɪɬɚ "GYM FEST" (Ɏɢɬɧɟɫ
ɤɥɭɛ ɡɚ ɪɢɬɦɢɱɤɭ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ,
ɚɟɪɨɛɢɤ ɢ ɩɥɟɫ fun fit kid "FANTASY")

x "ɉɨɠɭɪɢ ɩɨɥɚɤɨ" ( ɋɩɨɪɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ
ɤɥɭɛ "ɋɭɩɟɪɚɤɬɢɜɚɧ")

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ "ɋɩɨɪɬ
ɡɚ ɫɜɟ":

x "Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ 7 ɞɨ 14 ɝɨɞɢɧɚ" (Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ
ɤɥɭɛ "ɀɟɧɫɤɚ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ
Ɇɚɪɢʁɚ ȼɟɝɟɪ")

x "Ɋɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ"
(ɋɚɦɛɨ ɤɥɭɛ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ")

x "Ɋɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ"
(ȹɭɞɨ ɤɥɭɛ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ")

x "Ɏɭɞɛɚɥ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ 5. ɞɨ 12. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʉɚʄɭ"
(Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ʉɚʄ")

x "ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɒɤɨɥɚ ɤɚʁɚɤɚ" (Ʉɚʁɚɤ ɤɚɧɭ ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ")
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x "ɋɭɩɫɬɚɧɰɭ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɭ" (ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

x "ȼɚɫɩɢɬɚʃɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ"
(ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ:

x "Ɇɟɞɢʁɢ ɭ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɡɞɪɚɜʂɚ - ɨɬɜɨɪɢ ɨɱɢ"
(Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Ʉɚɮɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ"
(Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Ɂɚ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɞɪɨɝɟ - ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ"
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ)

x "Ⱦɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɤɪɨɡ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ Ⱦɨɦɚ
ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ"
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

x "Ɉɛɭɤɚ ɢ ɞɨɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ,
Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɪɨɝɚ" - ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ ɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ȼɪɨʁ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚʁɬɭ,
Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɩɨɡɢɜɚ,
Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɚ,
Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ ɨɛɭɱɟɧɢɯ
ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ
Ȼɪɨʁ ɞɟɰɟ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ
ɦɥɚɞɢɯ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,
Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ",
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɞ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɩɭɬɟɦ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ
ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ

x ɉɪɟɞɫɬɚɜɚ "ɑɚɪɨɛʃɚɤ ɢɡ Ɉɡɚ" (ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ - Újvideki Szinhaz)

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚ ɨɛɭɯɜɚɬɨɦ ɦɥɚɞɢɯ

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨ
ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɞɪɚɜɢɦ
ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɪɚɞɢɨ ɢ
Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚɦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɋɥɭɠɛɚ ɢɡɜɪɲɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ ʁɚɜɧɨɲʄɭ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ,
ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

-

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ
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x ɉɪɟɞɫɬɚɜɟ ɉɨɡɨɪɢɲɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:
"ɉɢɧɨɤɢɨ", "ɐɪɜɟɧɤɚɩɚ" (ɥɭɬɤɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ),
ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 26 ɥɭɬɤɚɪɫɤɢɯ ɢ
ɞɟɱɢʁɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ (ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɦɥɚɞɢɯ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x Ɏɨɥɤɥɨɪɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥ Ʉɂɐ Ʉɢɫɚɱ, Ⱦɪɚɦɫɤɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ, XVII ɞɟɱɢʁɢ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
"Ɂɥɚɬɧɚ ɛɪɚɧɚ" (ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ ɤɥɭɬɭɪɭ,
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "Ʉɢɫɚɱ" Ʉɢɫɚɱ)

x Ⱥɧɫɚɦɛɥ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɫɚɦɚ ɢ ɢɝɚɪɚ Ʉɂɐ
"Ɇɥɚɞɨɫɬ", Ɍɚɦɛɭɪɚɲɤɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ, Ⱦɪɚɦɫɤɢ
ɫɬɭɞɢɨ Ʉɂɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" - "Ɇɚɤɫɚ ȼɪɭɝɢʄ",
ɉɥɟɫɧɢ ɫɬɭɞɢɨ Ʉɂɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" - "Ɇɢɪɨɫɥɚɜ
Ȼɚɬɚɤ Ɇɢʄɤɨ" (ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ,
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" Ɏɭɬɨɝ)

x ɉɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɤʃɢɝɟ ɢ ɱɢɬɚʃɚ (Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ)

Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɟɦɢɫɢʁɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɡɞɪɚɜɢ ɫɬɢɥɨɜɢ ɠɢɜɨɬɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ
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x "ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɧɚ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ - ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɧɚ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ
"Ɍɚɪɝɟɬ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ)
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x Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ 2011. - ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɚɜɚ - ɬɚɦɛɭɪɚɲɤɢ ɢ
ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ, ɪɟɝɟ,ɪɟɩ ɢ ɪɨɤ ɝɪɭɩɟ,
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɝɪɭɩɟ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
"Ɋɨɦɚ ɦɭɡɢɤɚ")

x "ɇɨɜɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɫɧɨɜɚ" - ɲɤɨɥɟ ɰɪɬɚʃɚ,
ɫɥɢɤɚʃɚ ɢ ɜɚʁɚʃɚ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɄɜɚɪɬɆɟɞɢʁɚ)

x Ɋɚɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ

x "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ" - ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ (Ⱦɪɭɲɬɜɨ
"Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ")

x ɂɡɥɨɠɛɟ ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ
ɞɟɰɭ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ - ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɟ ɢ
ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɝ ɞɟɱɢʁɟɝ ɥɢɤɨɜɧɨɝ
ɢɡɪɚɡɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɥɢɤɨɜɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

x Ɋɟɞɨɜɚɧ ɪɚɞ ɞɟɱɢʁɟɝ ɤɥɭɛɚ ȳɟɜɪɟʁɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɤɪɟɚɬɢɜɚɧ ɪɚɞ ɫɚ
ɞɟɰɨɦ ɤɪɨɡ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ (ȳɟɜɪɟʁɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x Ɋɟɞɨɜɚɧ ɪɚɞ Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ȳɟɜɪɟʁɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɢɡɥɨɠɛɟ,
ɦɭɡɢɱɤɟ ɜɟɱɟɪɢ, (ȳɟɜɪɟʁɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ)

x ȳɭɧɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 54. Ɂɦɚʁɟɜɢɯ ɞɟɱʁɢɯ ɢɝɚɪɚ
- ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ
ɦɥɚɞɟ (Ɂɦɚʁɟɜɟ ɞɟɱɢʁɟ ɢɝɪɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ ɨɫɧɢɜɚɱ ɧɢʁɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ,
Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚʁɬɭ,
Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɩɨɡɢɜɚ,
Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɚ
Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
x "Ⱦɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɤɪɨɡ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
x "Ɂɚ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɞɪɨɝɟ - ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ"
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ)

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɧɨɦ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɭ
ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɪɨɝɚ

2. Ɋɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ

x "Ʌɟɩɲɟ ʁɟ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɨɦ - ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" (Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ
"Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Ɂɥɚɬɧɨ ɡɜɨɧɰɟ", "ɋɧɟɲɤɨɝɪɚɞ" (ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɍɦɟɬɧɢɱɤɟ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ "Inbox" ɇɨɜɢ ɋɚɞ),

x "ɍɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɢɧɤɥɭɡɢʁɚ", "Ɏɟɫɬɢɜɚɥ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɥɟɫɚ", "Limbo Limbo Dance"
(ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ "ɉɟɪ.Ⱥɪɬ"
ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Role model", "ɐɢɬɢɪɚɦɨ", "Hu.Ri.Su. Human Rights Sunrise", "Ɋɢɬɚɦ ȿɜɪɨɩɟ!",
"5. ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɫɬɪɢɩ ɜɢɤɟɧɞ", "To be punk
festival", "Ɇɚɥɚ ɧɨʄɧɚ ɦɭɡɢɤɚ" (ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ ɞɟɱʁɟ ɥɟɬɨ" (Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ "Ⱦɟɰɢ
ɧɚ ɞɚɪ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

x "Cantat Novi Sad, Nedelja pevanja Europa
Cantat 2010-2011. Novi Sad" (Ɇɭɡɢɱɤɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
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Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ,
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ȼɪɨʁ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ
Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɚ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
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Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɢ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
x "Ⱦɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɤɪɨɡ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
x "Ɂɚ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɞɪɨɝɟ - ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ"
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ)

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ
ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

3. Ʌɟɱɟʃɟ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
x "Ⱦɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɤɪɨɡ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
x "Ɂɚ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɞɪɨɝɟ - ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ"
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ)

ɉɨɞɪɲɤɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɢɦɚ ɩɪɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɪɚɧɨɦ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ

x "Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɪɨɝɚ" - ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ ɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
- Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)
x "Ɍɟɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɞɪɨɝɟ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥ ɭ Ƚɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ" (Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

x "ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ "ɋɜɟɬɥɨɫɬ")

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ȼɪɫɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ
ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ,

-

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɬɨ
ɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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x "Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɢɰɚ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ - ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
"Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")

x "ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ
"Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")

x "ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɫɚ ɏɂȼ
ɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ"
(ɭɞɪɭɠɟʃɟ "ɐɪɜɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ")

x "ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ)

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɱɟ ɢɥɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ,
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɥɟɱɟʃɭ ɨ ɲɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ, ɩɪɟɞɨɡɢɪɚʃɭ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɞɪɨɝɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɨɞɢɬɟʃɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
"Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɱɟ ɢɥɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ, ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ
ɭ ɥɟɱɟʃɭ ɨ ɲɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ, ɩɪɟɞɨɡɢɪɚʃɭ ɢ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ʉɚɦɩɚʃɚ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ
ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɏɂȼ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ" (ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ʉɚɦɩɚʃɚ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɋɜɟɬɫɤɢ ɞɚɧ ɛɨɪɛɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɂȼ/ȺɂȾɋ-ɚ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ)

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɚ, ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ
ɧɨʄɧɢɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

ɉɪɢɦɟɧɚ ɫɭɩɫɬɢɰɢɨɧɟ ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɢɠɟɝ ɩɪɚɝɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚ ɏɂȼ ɢ
ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ Ȼ ɢ ɐ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɤɨɧɞɨɦɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɞɧɨɦ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɱɢʁɢ
ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɪɚɞɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ɍɢɦɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɥɟɱɟɧɢɯ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ

5. ɋɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɡɚ
ɞɨɲɤɨɥɨɜɚɜɚʃɟ,
ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɪɚʄɚʁɭ ɢɡ
ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɚɡɧɢ

x "ɉɨɛɟʄɢ ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɟ "ȳɟɞɧɨɦ ɧɚɪɤɨɦɚɧ ɭɜɟɤ ɧɚɪɤɨɦɚɧ" (Ⱦɪɭɲɬɜɨ "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ")
ɉɨɞɟɥɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ

x "Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ
ɐɟɧɬɪɭ "Ⱦɭɝɚ" (ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ")

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
ʁɚɜɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɢ
ɞɪɭɝɚ ʁɚɜɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɞɨɧɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2011. ɝɞɨɢɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
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Ȼɪɨʁ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɛɪɨʁ ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ
ɧɨʄɧɢɯ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɞɟʂɟɧɢɯ
ɤɨɧɞɨɦɚ

Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɬɟɫɬɢɪɚɧɢɯ
ɧɚ ɏɂȼ ɢ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ
Ȼɢɐ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ȼɪɨʁ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ

Ȼɪɨʁ ɪɚɞɧɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ,
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x "Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ
ɐɟɧɬɪɭ "Ⱦɭɝɚ" (ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ")

x "ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ "ɋɜɟɬɥɨɫɬ")

x "Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɢɰɚ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ - ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
"Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")

x "ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ
"Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")

x "ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɫɚ ɏɂȼ
ɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ"
(ɭɞɪɭɠɟʃɟ "ɐɪɜɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ")

x "ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

3.

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

2.

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,

ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ
ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɥɟɱɟ

1.

ɐɢʂɟɜɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɭ:

3. ɉɊɂɄɍɉȴȺȵȿ ɉɈȾȺɌȺɄȺ, ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ ɂ ȿȼȺɅɍȺɐɂȳȺ

ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɥɟɱɟɧɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

21. decembar 2011.
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x Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɪɚɞɢ ɭɧɨɲɟʃɚ ɭ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ

x ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨɞ
ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɝ ɢ
ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ

x ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɩɪɟɦɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɭɩɢɬɧɢɰɢɦɚ, ɨɞ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɤɨɦɭɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ,
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɢ ȼɢɲɢ ɫɭɞ ɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ
ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

x ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɩɭɬɟɦ
ɦɟɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɭɥɢɱɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ
ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɭɬɟɦ
ʁɚɜɧɢɯ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɤɚɦɩɚʃɚ,
ɬɪɢɛɢɧɚ

x "Ɇɚɥɢ ɤɨɪɚɤ ɡɚ ɬɟɛɟ, ɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚ ɬɜɨʁ ɠɢɜɨɬ"
Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ,

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɚɦɩɚʃɚ,
ɬɪɢɛɢɧɚ /ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ
ɲɬɚɦɩɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ",
ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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x "Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ" ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ,

x "Stand Up Novi Sad (ɒɬɪɚɧɞɨɜɚʃɟ)" ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ,

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɞɪɨɝɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɩɨ
ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɢ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),
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ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ,
ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

x Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

x ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɂɫɩɭʃɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

3. ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

x ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

x "Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚ 2011.
ɝɨɞɢɧɭ",

Ⱥɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:

x "Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɦɟɫɟɰɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ɦɟɫɟɰɚ
ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ" Ɉɦɥɚɞɢɧɚ
ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ

x "Ʌɟɬɨ ɧɚ ɒɬɪɚɧɞɭ" Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ,
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ

ɦɚɪɬ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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На основу члана 44. став 2. Одлуке о држању домаћих 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 доноси

ПРОГРАМ
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 специфичности средине.
II. Велики број напуштених паса и мачака на територији Града у највећој мери представља последицу понашања 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 беснила, нити за дугорочно смањивање броја напуштених
паса и мачака јер не доводи до решавања узрока проблема - неодговорног власништва. Еутаназија представља нехумано поступање са осећајним бичима док
истовремено постоји хумана алтернатива.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, комуналних
предузећа, ветеринарских служби и удружења за заштиту 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 одштетних захтева грађана,
3. Здравствени - спречава се ширење и преношење
заразних болести, као и болести које су заједничке људима и животињама (зоонозе),
4. Хигијенско-еколошки - спречава се растурање отпада 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 поступање са животињама је мера у интересу и људи и
животиња.
IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реализоваће 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.
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1. Популација напуштених паса и мачака повећава
се због неадекватног односа власника односно држалаца паса и мачака. С обзиром да велики број власника,
односно држалаца паса и мачак их напуштају неопходно је да се спроведе регистрација и обележавање ових
животиња, као и стимулација власника да их обележи и
чипује. Одлуком о држању домаћих животиња предвиђено је да власник, односно држалац пса и мачке дужан да их обележи и региструје. Грађани треба да се
упознају са наведеном обавезом и то путем срестава
јавног информисања, кроз поделу обавештења, трибина, едукације у школама, итд. Обележавањем и регистровањем 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 територији има напуштених животиња. Орган јединице локалне самоуправе дужан је, по истом Закону, да обезбеди 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 мачака свео на прихватљиве оквире, а очекивани резултати су:
- обезбеђење услова за поступање са напуштеним
псима и мачкама у складу са савременим принципима, прописима, стандардима и начелима,
- побољшање здравственог стања свих паса и мачака 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, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана репродукција.
4. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања
и том приликом морају бити ваксинисани, стерилисани
и обележени.
5. Власници паса и мачака се едукацијом и информисањем 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 "ухвати-стерилиши-пусти" (CNR, catch-neuter-release).
Стратегија "Ухвати-стерилиши-пусти" је метод који је
уведен као хумана алтернатива еутаназији, а за ограничавање бројности популације напуштених паса и мачака.
Светска организација за дравље животиња (OIE)
препоручује да програми контроле бројности популације уличних животиња морају да се заснивају на хуманим 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 напуштени пси и мачке враћени на првобитна станишта
не могу са се разножавају, чувају територију и спречавају 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, превоза и збрињавања напуштених паса и мачака, њихове
тријаже, вакцинисања, стерилисања, чиповања и поновног пуштања из прихватилишта обавља правно лице 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 осталих нивоа власти и донација од невладиних организација и појединаца.
VII. Овај програм ступа на снагу наредног дана од
дана доношења и објавиће се у "Службеном листу Града 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.
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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 пореском 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 сагласност министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, број: 119-110-0000098/2011-02 од 8. децембра 2011. године, на седници
175. од 13. децембра 2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК
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 извршитељима, запосленим у Управи, ради обављања инспекцијских 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 пореског извршитеља садржи предњу страну и полеђину.
Предња страна штампаног дела службене легитимације 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 порески извршитељ"
- испод текста: "Службена легитимација порески
инспектор или порески извршитељ", са десне
стране, налази се место за фотографију, димензхија 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 пореског инспектора или пореског извршитеља;
- испод речи "ПРЕЗИМЕ", налази се реч "ЈМБГ" са
означеним местом за уписивање јединственог матичног 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 ИЗВРШИТЕЉА";
- ИСПОД ТЕКСТА: "ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА"
или "ОВЛАШЋЕЊА ИВРШИТЕЉА" одштампан
је текст следеће садржине: "у вршењу инспекцијског 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 извршитеља, у загради наведене су речи: "датум издавања, 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 извршитеља и одлучује о издавању службене легитимације.
Порески инспектор или порески извршитељ након
преузимања службене легитимације потписује реверс
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који ће се приложити уз решење о издавању службене
легитимације.
Члан 6.
Ако порески инспектор или порески извршитељ оштети, изгуби или на други начин остане без своје службене легитимације, дужан је да о томе истог дана обавести начелника Управе, који ће је решењем огласити
неважећом.
Пореки инспектор, односно порески извршитељ дужан је да врати службену легитимацију начелнику Управе, 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.

ОБРАЗАЦ БРОЈ I
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА
Предња страна штампаног дела службене
легитимације садржи:

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ɈȼɅȺɒȶȿȵȿ ɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺ ɉɈɄɊȺȳɂɇȺ ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ȽɊȺȾ ɇɈȼɂ ɋȺȾ
ȽɊȺȾɋɄȺ ɉɈɊȿɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

ɋɅɍɀȻȿɇȺ ɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȺ
ɉɈɊȿɋɄɂ ɂɇɋɉȿɄɌɈɊ

ɉɨɪɟɫɤɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɨɜɥɚɲʄɟɧ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞʃɟ ɢ
ɦɟɪɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɢ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ, ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɪɟɫɤɢɦ
ɢ ɫɚ ʃɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.

_______________

__________________________

(Ⱦɚɬɭɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ)

Ɇ.ɉ.
ɂɆȿ:

____________________________

ɉɊȿɁɂɆȿ: ____________________________
ȳɆȻȽ:

____________________________

Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɟ: ________

(ɇɚɱɟɥɧɢɤ)

Ɇ.ɉ.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ II
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА
Предња страна штампаног дела службене
легитимације садржи:

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ɈȼɅȺɒȶȿȵȿ ɂɁȼɊɒɂɌȿȴȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺ ɉɈɄɊȺȳɂɇȺ ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ȽɊȺȾ ɇɈȼɂ ɋȺȾ
ȽɊȺȾɋɄȺ ɉɈɊȿɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

ɉɨɪɟɫɤɢ ɢɡɜɪɲɢɬɟʂ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɨɜɥɚɲʄɟɧ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞʃɟ ɢ
ɦɟɪɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɢ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ, ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɪɟɫɤɢɦ
ɢ ɫɚ ʃɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.

ɋɅɍɀȻȿɇȺ ɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȺ
ɉɈɊȿɋɄɂ ɂɁȼɊɒɂɌȿȴ

_______________

__________________________

(Ⱦɚɬɭɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ)

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.
ɂɆȿ:

(ɇɚɱɟɥɧɢɤ)

____________________________

ɉɊȿɁɂɆȿ: ____________________________
ȳɆȻȽ:

____________________________

Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɟ: ________

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 Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 59/10, 23/11 и 38/11)) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на
175. седници од 13. децембра 2011. године доноси

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:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
"П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1

Носилац инвестиционих активности
Техничка школа „Милева Марић“

Планирани износ у
динарима
14.000.000,00

Опис
Завршетак надоградње
Укупно:

14.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
2.1

Носилац инвестиционих активности
Гимназија „Јован Јовановић Змај“

Опис
Адаптација припремне просторије за физичко
васпитање

Планирани
износ у
динарима
1.600.000,00
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2.2.

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

2.3.

Средња машинска школа

2.4.

Техничка школа „Павле Савић“

2.5.

Саобраћајна школа „Пинки“

21. decembar 2011.

Адаптација зборнице у трим салу и адаптација
свлачинице и реконструкција архиве
Адаптација грејних инсталација
Подополагачки радови у кабинетима
информатике и у салону за педикир и маникир
Извођење радова на унутрашњем уређењу
учионица за практичну наставу
Укупно:

2.100.000,00
3.300.000,00
350.000,00
3.400.000,00
10.750.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
3.1

3.2.

Носилац инвестиционих активности
Гимназија „Светозар Марковић“

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“

3.3.

Техничка школа „Павле Савић“

3.4.

Саобраћајна школа „Пинки“

3.5.

Пољопривредна школа са домом ученика
Футог

3.6.

Гимназија „Лаза Коситћ“

3.7.

Балетска школа Нови Сад

3.8.

Гимназија “Јован Јовановић Змај”

3.9.

Средња машинска школа

3.10. Гимназија “Исидора Секулић”

Планирани
износ у
динарима

Опис
Стручни надзор над извођењем грађевинских
радова у приземљу и сутерену школе
- Измена пројекта надоградње
- Прикључење надограђеног спрата
на топлификациони систем
- Технички надзор
- Стручни надзор над извођењем радова на
адаптацији подрумског простора
- Идејни пројекат за две учионице
Израда пројектно-техничке документације за
адаптацију и унутрашње уређење учионице
за практичну наставу
Израда пројектно-техничке документације,
прва фаза
- Стручни надзор
- Израда главног пројекта за
производњу сира за занатску
млекару у школи
- Геодетска мерења
- Израда пројекта стакленика
Геодетски радови и пројекат парцелације
Израда пројектне документације за санацију
плафона и вршење надзора
Израда главног пројекта реконструкције
главне куполе на школи
Надзор над реконструкцијом грејне
инсталације
Надзор над реконструкцијом свечане сале
Укупно:

75.000,00
89.000,00
312.000,00
250.000,00
52.000,00
21.000,00
303.000,00
3.700.000,00
160.000,00
77.500,00
54.000,00
91.500,00
110.000,00
120.000,00
383.000,00
142.000,00
60.000,00
6.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Средња балетска школа
Медицинска школа „7. април“
Школа за дизајн „Богдан Шупут“
Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“

4.5.

Техничка школа „Павле Савић“

4.6.

Школа за средње образовање
„Милан Петровић“

Опис
Фотокопир апарат
Рачунар и пројектор
Столице, ормари, клима уређаји
Рачунарска опрема
Фотокопир апарати, штампачи, ормари,
столови и столице за зборницу
Опрема за зборницу

Планирани
износ у
динарима
65.000,00
82.000,00
248.000,00
1.200.000,0
246.500,00
1.158.500,00

Укупно:

3.000.000,00

21. decembar 2011.

Broj 48 – Strana 1259.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

5.1.

Музичка школа „Исидор Бајић

5.2.

Средња школа „Светозар Милетић“

5.3.
5.4.
5.5.

Средња балетска школа
Електротехничка Школа „Михајло Пупин
Школа за дизајн „Богдан Шупут“

5.6.

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“

5.7.

Средња машинска школа

5.8.
5.9.

Техничка школа „Павле Савић“
Гимназија „Исидора Секулић“
Школа за средње образовање „Милан
5.10.
Петровић“

Опис
Хармоника и клавир
Рачунарска опрема
Намештај за учионице
Рачунар
Школски намештај
Пројектори
Опремање учионица у новосаграђеном
објекту

Планирани
износ у
динарима
294.500,00
1.200.000,00
250.000,00
45.700,00
300.000,00
60.000,00
1.650.000,00

Пројектори, апарати за варење и графоскоп

240.700,00

- Озвучење и музички инструменти
Опремање учионица
Рачунарска опрема
Опремање учионица у новосаграђеном
објекту
Укупно:

250.000,00
356.300,00
150.000,00
1.702.800,00
6.500.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Гимназија „Светозар Марковић
Школа за дизајн „Богдан Шупут“
Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“
Средња машинска школа
Гимназија „Лаза Костић“

Опис
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Укупно:

II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог 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.

Планирани
износ у
динарима
250.000,00
100.000,00
80.000,00
200.000,00
120.000,00
750.000,00
“

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

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

Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укупном износу од 88.052.331,00 динара, и то: из извора финансирања 01 у износу од 85.909.331,00 динара, и из извора
финансирања 07 у износу од 2.143.000,00 динара, а користиће се у складу са оствареним приходима буџета,
по приоритетима и динамици утврђеним у овом програму.”
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У Програму инвестиционих активности за установе
културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину,
који је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач
Град Нови Сад за 2011. годину, у тачки I износ:

21. decembar 2011.

“88.842.331,00 динара” замењује се износом:
“85.909.331,00 динара”.
У подтачки 2. алинеја друга, износ: “56.727.200,00 динара” замењује се износом: “49.031.200,00 динара”.
У алинеји четвртој износ: “2.820.000,00 динара” замењује 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

1.1

Набавка и монтажа техничке опреме:
електронска и фотографска опрема,
Културни центар
Административна комуникациона опрема, набавка и
350.02 5122
Новог Сада
опрема
монтажа мобилијара: опрема за домаћинство и канцеларијски намештај
и опрема

1.2

Културни центар
351.01
Новог Сада

5151

Нематеријална
имовина

Откуп ауторских права

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

28.197.190,00

јануар

200.000,00

јануар

28.397.190,00

"
Табела 2 мења се и гласи:
“2

Рб

Индиректни
корисник

2.1

„Новосадско
позориштеUjvideki
Szinhaz“

Пфп

350.02

Ек.
клас.

5122

Опис

Намена за коју ће се средства
користити

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

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)

2.3

Градска
библиотека у
Новом Саду

351.01

5151

Нематеријална
имовина

Набавка књига

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

15.153.000,00

фебруар

8.500.000,00

фебруар

1.000.000,00

фебруар

24.653.000,00

“
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После табеле 10 додаје се табела 11 која гласи:
“11
Рб

Индиректни
корисник

„Новосадско
11.1 позориште-Ujvideki
Szinhaz“
Установа за
11.2 израду таписерија
“Атеље 61”
Установа за
11.3 израду таписерија
“Атеље 61”
Културни центар
11.4
Новог Сада
Укупно:

Пфп

Ек.
клас.

Намена за коју ће се средства
користити

350.04

5126

Опрема за образовање, Набавка опреме за извођење
науку, културу и спорт
светлосно-тонских ефеката

350.02

5122

Административна
опрема

350.04

5126

Опрема за образовање,
Набавка вертикалног разбоја
науку, културу и спорт

350.04

5126

Опрема за образовање,
Набавка клавира
науку, културу и спорт

Опис

Набавка грејних тела

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

1.722.000,00

новембар

26.000,00

новембар

41.000,00

новембар

3.000.000,00

новембар

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.

Намена за коју ће се
средства користити

Опис

4.1

Градска библиотека у
Новом Саду

350.02

5122

Административна
опрема

4.2

Градска библиотека у
Новом Саду

351.01

5151

Нематеријална имовина Набавка књига

Укупно:

Набавка рачунара

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

30.000,00

новембар

27.000,00

новембар

57.000,00

"

IV
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог 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), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14.
децембра 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског 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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РЕШЕЊЕ

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), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14.
децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ
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. децембра 2011. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-960/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД
		
			
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

668
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), Градско 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 Финансијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. годину,
коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео 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), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14.
децембра 2011. године доноси

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЗА 2012.ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног 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 Новог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 175 седници од 13. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ
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 саставни 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

1.1.

О.Ш. “Вук Караџић“ Нови Сад

1.2.
1.3.

O.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
О.Ш.“Иван Гундулић“ Нови Сад

Опис
Грађевински радови на другој фази изградње
фискултурне сале
Надоградња школског објекта
Изградња спортске хале на Ченеју
Укупно:

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.

Носилац инвестиционих
активности
О.Ш.“Ђура Јакшић“ Каћ

О.Ш.“Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад
О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад
О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник
О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин
О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср.
Каменица
O.Ш. „Мирослав Антић“ Футог
О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови
Сад
О.Ш. “Иво Лола Рибар” Нови Сад

Опис
- Санација и реконструкција хаварије на
кровном покривачу
- Реконструкција санитарних чворова и замена
подова
Санација темеља школе
Реконструкција крова
- Измештање гасне мерно-регулационе станице
Реконструкција крова
Реконструкција електроинсталација
Реконструкција подних облога и замена
унутрашње столарије
Санација крова
Санација крова
Реконструкција санитарног чвора и
подополагачки радови
Укупно:

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

3.1.

О.Ш.“Вук Караџић“ Нови Сад

3.2.
3.3.

О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад
О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

3.4.

О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад

Опис
- Услуге стручног надзора над изградњом
спортске сале
- Геодетска мерења, накнаде и таксе
- Израда пројекта хидрантске мреже
- Геотехнички елаборат за нову школу
- Геодетска мерења
- Грађевинска дозвола
- Накнада за изградњу и одржавање склоништа
- Пројекат парцелације
- Ауторска сагласност за реконструкцију школе
- Израда ситуационог плана
- Геомеханички елаборат
- Израда главних пројеката доградње школе
- Израда пројекта опремања доградње школе
- Израда пројекта противпожарне заштите
- Претходна електроенергетска сагласност
- Претходна сагласност на гл.пројекат грејања
- Пројекат партерног уређења

Планирани
износ у
динарима
260.000,00
57.000.000,00
14.740.000,00
72.000.000,00

Планирани
износ у
динарима
3.700.000,00
2.200.000,00
1.600.000,00
3.400.000,00
500.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
1.000.000,00
750.000,00
1.250.000,00
3.000.000,00
24.200.000,00

Планирани
износ у
динарима
153.000,00
57.500,00
315.000,00
242.000,00
54.000,00
5.000.000,00
492.000,00
24.500.00
80.000,00
75.000,00
170.000,00
91.000,00
150.000,00
60.000,00
6.000,00
670.000,00
150.000,00
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О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад
О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

3.9.

О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад

3.10.

О.Ш. „ Жарко Зрењанин“ Нови Сад

3.11.

- Геодетска мерења
- Издавање претходне сагласности за
прукључак гаса
- Измењено аутоматско паљење за централно
грејање
- Претходна сагласност за електро-прикључак
- Претходна сагласност за прикључак водовода
и канализације
- Грађевинска дозвола
- Технички преглед постојећег објекта
- Техничка документација
- Надзор на изградњи фискултурне сале
- Пројекат противпожарне заштите сале за
физичку културу

3.13.

О.Ш.“Никола Тесла“ Нови Сад

3.16.
3.17.
3.18.

O.Ш.“Вељко Петровић“ Бегеч
О.Ш. „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад
О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин

425.000,00
100.000,00
5.200,00
230.000,00
45.000,00

122.000,00

- Израда пројекта за покривање равног крова
Прикључак на дистрибутивни
електроенергетски систем
- Технички преглед надограђеног дела
- Мишљење на изведене радове и енергетска
сагласност на надоградњи

356.000,00
344.000,00
59.000,00
136.000,00
213.000,00
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

Пројекат реконструкције електроинсталација и
канализационе мреже
О.Ш. „Светозар Марковић-Тоза“Нови - Сагласност на главни пројекат грејања
Сад
- Сагласност на електро-прикључак
- Сагласност на пројекат

3.15.

5.000,00
15.000,00

- Надзор на изради хидрантске мреже

О.Ш.“Петефи Шандор“ Нови Сад

О.Ш.“Милош Црњански“ Нови Сад

180.000,00

121.000,00
133.000,00
340.000,00

О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад - Гео-механички елаборат

3.14.

17.700,00
21.300,00

Израда пројекта уградње клима уређаја
- Израда пројекта за дојаву пожара
- Израда пројекта за хидрантску мрежу

- Ископ сондажних јама за постојеће темеље

3.12.
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200.000,00
433.000,00
11.200,00
80.000,00

- Накнада за изградњу и одржавање склоништа
- Пројекат опремања
- Израда пројекта противпожарне заштите
- Пројекат партерног уређење
Услуге израде стручног налаза и пројекта
санације
- УУ за доградњу објекта

311.000,00
140.000,00
116.000,00
130.000,00
35.000,00

- Израда геодетског снимка
- Претходна сагласност – водовод и
канализација
- Израда пројекта за реконструкцију котларнице

18.000,00
15.000,00
236.000,00

Изградња водоводног прикључка
Израда пројектно-техничке документације

250.000,00
50.000,00

- Израда пројекта за централно грејање
- Израда пројекта за електро радове

319.000,00
318.000,00

- Израда прикључка на гасни систем

250.000,00

89.000,00
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3.19.

О.Ш.“Јован Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

3.20.
3.21.
3.22.

О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач
О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник
О.Ш.“Вељко Влаховић“ Нови Сад

- Израда пројекта санације терена
- Прва фаза израде пројекта за надоградњу и
реконструкцију школе и фискултурне сале и
локацијска дозвола
Легализација фискултурне сале
Легализација надограђеног дела школе
Израда пројекта за фискултурну салу и
локацијска дозвола
Укупно:

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад
О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад
О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад
О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад
О.Ш.“Иван Гундулић“ Нови Сад
О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

4.8.
4.9.
4.10.

О.Ш.„Доситеј Обрадовић“Нови Сад
О.Ш. “Петефи Шандор“ Нови Сад
О.Ш.„Светозар Марковић Тоза“ Нови
Сад

4.11.
4.12.
4.13.

О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач
О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад
О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин

4.14.
4.15.
4.16.

O.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог
О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ
О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Сремска
Каменица

Опис
Канцеларијски намештај
Опрема за кухињу
Апарат за фотокопирање и ел. калкулатор
Рачунарска опрема и фотокопир
Ормари, рачунарска опрема, сто за зборницу
Опрема за кухињу
- Апарат за фотокопирање
- Опрема за кухињу
Моторна косачица
Апарат за фотокопирање
Канцеларијски намештај
Расхладни уређај
Фотокопир апарат и моторна косачица
Канцеларијски намештај и клупе
-Рачунарска мрежна опрема
-Опрема за кухињу
Косачица
Фотокопир апарат
Фрижидер за школску кухињу
Укупно:

Носилац инвестиционих
активности

370.000,00
2.000.000,00
230.000,00
100.000,00
747.600,00
18.800.000,00
Планирани
износ у
динарима
155.000,00
71.500,00
79.000,00
415.000,00
310.000,00
2.000.000,00
106.000,00
373.000,00
37.000,00
75.000,00
450.000,00
175.000,00
250.000,00
390.000,00
1.200.000,00
88.500,00
74.000,00
94.000,00
32.000,00
6.375.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број
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Опис

5.1.
5.2.

О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад
О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад

Касетофони
Школске табле
Школски намештај

5.3.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

- Школске столице и столови, фоно опрема,
полице, опрема за фискултурну салу,
пројектори и пројекциона платна

5.4.

О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

5.5.
5.6.
5.7.

O.Ш.“Ђура Јакшић“ Каћ
О.Ш.“Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
О.Ш.“Иво Лола Рибар“ Нови Сад

5.8.
5.9.

Столови и столице за дигиталну учионицу
О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Рачунарска мрежна опрема
O.Ш. “Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Рачунарска мрежна опрема
Намештај за учионице

- Школске клупе
Панои, пројекциона платна, опрема за
фискултурну салу
Школски намештај
Школски намештај
Опрема за фискултурну салу

Планирани
износ у
динарима
33.000,00
42.100,00
133.000,00
1.200.000,00

305.000,00
265.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
215.000,00
3.100.000,00
1.200.000,00
220.000,00
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5.10

O.Ш. “Петефи Шандор“ Нови Сад

5.11.

5.20.

О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“
Нови Сад
О.Ш. „Свети Сава“ Руменка
О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Сад
О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад
О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад
О.Ш.“Марија Трандафил“ Ветерник
О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад
О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач
О.Ш.“Прва војвођанска бригада“
Нови Сад
О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад

5.21.

О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник

5.22
5.23.
5.24.

О.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог
О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин
О.Ш.“Јован Јовановић Змај“ Ср.
Каменица

5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

Рачунарска опрема и опрема за фискултурну салу
Столице за учионицу
Школске столице
Рачунарска мрежна опрема
Школски столови и столице
Двд
Намештај за учионице
Намештај за боравак
Намештај за учионице
Школске беле табле
Намештај за учионице
Школски столови, столице и интерактивна
табла
Опрема за фискултурну салу
Намештај за учионице
Школски намештај и рачунарска мрежна опрема
Опрема за учионице
Намештај за боравака
Укупно:

6.1.
6.2.
6.3
6.4.
6.5.
6.6
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Носилац инвестиционих
активности

Опис

O.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад
О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад
О.Ш. “Иван Гундулић“ Нови Сад
О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ
О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад
О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад
О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад
О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад

Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Књиге за библиотеку
Израда и имплементација софтвера и књиге за
библиотеку
О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад
Књиге за библиотеку
О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад
Књиге за библиотеку
О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Књиге за библиотеку
Сад
О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч
Књиге за библиотеку
О.Ш.“Ђура Даничић“ Нови Сад
Књиге за библиотеку
О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад
Књиге за библиотеку
О.Ш.“Мирослав Антић“ Футог
Књиге за библиотеку
Укупно:
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						
			

240.000,00
57.000,00
265.000,00
1.200.000,00
150.000,00
6.400,00
300.000,00
200.000,00
105.000,00
150.000,00
340.000,00
600.000,00
30.000,00
200.600,00
1.570.000,00
604.900,00
73.000,00
15.105.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

21. decembar 2011.

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Планирани
износ у
динарима
37.000,00
240.000,00
60.000,00
62.000,00
200.000,00
150.000,00
6.000,00
55.000,00
100.000,00
200.000,00
40.000,00
55.000,00
100.000,00
55.000,00
70.000,00
40.000,00
50.000,00
1.520.000,00

“

21. decembar 2011.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (“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 Новог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Новог 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 другом месту, са позиције буџета 269, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2011. годину, са
позиције 269.01.02 одобравају се средства Градској управи за социјалну и дечију заштиту у износу од:
4.700.000,00 динара
(четиримилионаседамстохиљададинара00/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за програм Црвеног крста Новог Сада - Градске организације.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 15, глава 15.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, функција 090 - Социјална
заштита некласификована на другом месту, на позицију
буџета 399, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, из извора финансирања 01 Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из буџета 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, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
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 усклађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту, број 6374 од 6. децембра 2011. године,
урађеног од стране Службе за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града”
у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
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.

674
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11),
доноси

РЕШЕЊЕ
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 аутомобиле у Улици Матице српске, од раскрснице са Па-
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шићевом улицом до раскрснице са Светосавском улицом 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 решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према Пројектима техничког регулисања саобраћаја, 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.
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 члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и
44/11), доноси

РЕШЕЊЕ
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-места, према Пројекту број 6150 од 3. октобра 2011. године,
који је израдио Завод,",
"6. на Булевару Михајла Пупина, са 180 паркинг-места, према Пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. године, 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је израдио Завод и Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011.
године, који је израдило Јавно комунално предузеће
"Паркинг сервис" Нови Сад,".

21. decembar 2011.

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. године, који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,",
"11. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. године, 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, према 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 Завод," 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 "Паркинг 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 решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 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 члана 16. Одлуке о јавном превозу путника на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
број 60/10), доноси

РЕШЕЊЕ
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 Косовском 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 улицом у Новом Саду, за линију јавног превоза путника бр.
11 а (Железничка станица - Болница - Лиман - Железничка станица).
III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад да опреми стајалиште за линијски 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 Града 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 члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09 и
53/10), доноси
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РЕШЕЊЕ
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 "Паркинг сервис" Нови Сад, да постави металне стубиће
према Саобраћајном пројекту, број 6318 од 21. септембра 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 ("Службени 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 комуналног 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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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

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

м

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. Затрпавање земље и припрема за обележавање.

м1

400,00

1,10

Скидање постојеће жичане ограде, утовар у возило за транспорт и одвоз на градску 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:

м2

1

100,00

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 димензија 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. Користи 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 место 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 оградног 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 изведених темеља са израдом протокола, етажирање и копија плана изведеног објекта.

м2

1.200,00

1,24

Утовар и одвоз грађевинског шута са градилишта. Обрачун по тури.

1,25,1

Завршно чишћење капеле и просторија до 100м2.

1,25,2

Завршно чишћење и прање просторија преко 100м2.

тура

5.000,00

паушал

10.500,00

м2

150,00
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Набавка и постављање ГИГАН грађевинске ограде за обележавање градилишта,
висине 1,80м. На сваких 2м поставити стубове од дрвене грађе или цеви за фасадну скелу. Ограда се користи за све време трајања радова.Обрачун по м1.
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м1

1.420,00

м’

90,00

м’

75,00

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

1,28

Oбележавање (исколчавање) трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже. Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
Обезбеђивање градилишта током извођења радова:
Обрачун се врши по м’ рова.
Израда пешачких прелаза

1,29

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

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

ком

2.500,00

- Обележавање правца

ком

2.500,00

м2

800,00

м2

110,00

м2

761,00

м1

518,00

Постављање ознака за обележавање цевовода:
1,30

Обрачун се врши по комаду постављене ознаке

Раскопавање постојећих саобраћајних површина
1,31

1,32

Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун се врши по м2 раскопане површине.
Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила и одвоз на депонију до 10км.
Обрачун се врши по м².

1,33

Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10цм, са чишћењем исте и одлагањем у страну ради поновне уградње.

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 м².

Обрачун се врши по м¹.
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 слојевима (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 удаљености од 20км

м3

650,00

2,9

Ручни ископ темељних стопа за стубове ограде димензија 40x40x80 са одбацивањем 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 удаљености 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 утоваром и одвозом исте на градску депонију.

м3

1.300,00

2,17

Ручни утовар и транспорт вишка земље из ископа на задату локацију са разастирањем.

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.

м

2

100,00

2,20

Планирање дна рова.

м

2

80,00

3

1.400,00

2,21

Набавка и израда постељице од песка.

м

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.

м

2

360,00

2,25

Израда насипа од песка.

м

3

850,00

Разношење, убацивање и разастирање песка по дну рова (затрпавање), у слојевима до 20цм (око цеви д=10цм и први слој око ПВЦ цеви 10цм) са збијањем сваког слоја до потребне збијености. Обрачун по м3.

м3

850,00

2,26

Транспорт земљаног материјала на даљину до 5 км.

м

3

410,00

2,27

Затрпавање рова песком.

м

3

340,00

2,28

Додатни ископ земљаног материјала II и III категорије на месту већ постојећих темељних 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 збијености, 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.

м

3

600,00

2,37

Израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, д=30 цм са разастирањем, планирањем 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.

м

2

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 агрегата 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

2,25,01

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

м

3

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.

м

3

1.300,00

2,50

Ручни ископ земље за тракасте темеље у земљишту III категорије, са одбацивањем 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 вишка земље на градску депонију. Обрачун по м3.

м3

1.248,00

2,52

Ручни ископ рова у земљишту III категорије са поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депонију. Обрачун по м3.

2,52,1

за водоводу мрежу

м3

1.248,00

2,52,2

зе електро мрежу

м

3

1.100,00

2,52,3

за телефонску мрежу

м

3

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 утоваром 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

м2

150,00

м3

1.248,00

м3

2.250,00

м3

2.115,00

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

Као позиција 3,5 само у ПЦМ 1:3:9

м3

18.842,00

2,56

2,57

Хумузирање затрпаних ровова:
Обрачун по м2 хумизиране и затрављене површине.
Ручни ископ рова за полагање цеви водоводне, канализационе и хидрантске мреже:
Обрачун се врши по м3 ископаног материјала.
Затрпавање рова шљунком на местима просецања асфалта и бетона:

2,58

2,59

Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал.
Машинска израда тампонског слоја од песка д=10цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превозом на градилиште.
Обрачун се врши по м3.
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3,1

3,5,1
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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. пењалица 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 простирањем 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 допуном 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 заједно 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 цементном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отвора, 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) преко 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 конструкције у таванском простору од тврдог стиропора д=5 цм, причвршћен рабиц мрежом 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 завршним слојем.
обимни зидови:

м2

1.350,00

плафони:

м

2

1.450,00

3,57

Набавка материјала и малтерисање спољних-фасадних зидова продужним малтером 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.

м

850,00

3,65

Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 12х18х50.

1

м

850,00

3,66

Зидање ограде висине 200 цм пуном опеком д=25 цм у продужно цементном малтеру 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

1
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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.

м

3

20.726,00

3,89

Зидање парапетног зида ограде фасадном опеком, д=25цм у ПЦМ 1:2:6.

м

3

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 пројектанта. 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 серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају.

м2

4.520,00

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 “вентуриус” за појачање протока и заштиту димњака. Обрачун по m’ комп. извед.
димњака.

м1

3.700,00

3,93

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. Обрачун по комаду.

ком

610,00

3,96

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

м

3

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 бетонских 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 фуговањем 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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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 шприцем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне елементе по узорку на првобитне. Обрачун по м1 и м2

3,103,1

солбанк

м1

1.000,00

3,103,2

венац до 25 цм

м

2.500,00

3,103,3
3,103,4

1

венац до 50 цм

1

м

4.250,00

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 парцијално са сламчицама.

пауш.

5.000,00

3,105

Малтерисање округлих стубова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања 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 малтерисања 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 испрскати 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 шаблонима. Шаблони морају бити одобрени од стране надзорног органа. На подлогу набацити цементни шприц и поставити вођице. Преко шприца нанети слој продужног
малтера справљен са просејаним шљунком ″јединицом″ и више пута извући шаблоном 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

м

5.400,00

3,108,4

д) профилација око кружног прозора

м

10.500,00

3,108,5

е) профилација око улазних врата

1

м

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 санирни шприц а затим санирни малтер у дебљини око 3 цм у свему према упутству
произвођача.

м2

4.000,00

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.) величине 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

1
1

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ

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
732,00

4,12

Замена дотрајалих летава на крову са скидањем и враћањем покривача црепа

м1

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.

м

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.

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 летвама 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 серклажа.. Обрачун по м2.

м2

860,00

4,35

Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа глатке оплате бетонске окапнице 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.

м

2

1.200,00

4,40

Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12. Греде поставити на основу пројекта и статичког прорачуна. Обрачун по м2 стварне површине.

м2

3.150,00

4,41
4,42

2

1.965,00

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

Израда, монтажа и демонтажа оплате за степеништа. Обрачун по м2.

м2

2.750,00
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Разупирање рова дрвеном грађом:
4,43

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:

м

2

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

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

кг

120,00

Бетонирање АБ округлих стубова са степеником и капителом, по детаљу из пројекта, бетоном МБ30. Обрачун по м3 а ценом обухватити и оплату и конструктивну
арматуру.

м3

29.700,00

5,21

5,22
5,23

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

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.

м

2

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 обрађеног бетона, а ценом обухватити и граничну оплату.

м2

1.310,00

5,27

Бетонирање сокли фасадних зидова д=12 цм. Спољна страна видни бетон. Обрачун 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

м

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 арматуру.

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 ивичњаком димензија 12/18/60 и 12/18/50 .

м1

660,00

5,32

Израда бетонског коловоза на лицу места, израда бетонских стопа за оивичење.

1

м

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 дебљине д=7 цм.

м2

5,38

1

1.090,00

Израда слоја асфалт бетона АБ у уваљаном стању дебљине д=3 цм.

м

2

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 транспортом материјала.

м2

1.690,00

5,43

Уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8 мм, д=4 цм, у уваљаном стању са транспортом материјала.

м3

1.152,00

5,44

Бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 30 у свему према 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 подупирачима. Обрачун по м2 таванице.

м2

4.800,00

5,49

Израда аб греда, надпрозорника и надвратника у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 греда.

m³

23.000,00

5,5

Израда аб стубова пресека 25х25 cm у свему према пројекту, детаљима и статичком 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 изравнавањем 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 арматуру прегледа и писменим путем одобрава надзорни орган. Обрачун по кг арматуре.

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

5,58

Реконструкција постојећег водомерног шахта.

ком

45.000,00

5,59

Израда армиранобетонског шахта (ревизионог) бетоном МБ30. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по комаду.

ком

54.500,00

5,60

Израда бетонског сливника за скупљање воде. Поклопац сливника ливено-гвоздена решетка за средње тешки саобраћај. Обрачун по комаду

ком

13.500,00

5,61

Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа бетоном МБ30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и помоћна скела. Обрачун по м3.

m³

23.000,00

m³

30.400,00

m³

29.550,00

m³

29.550,00

м’

1.135,00

м²

1.465,00

м’

1.515,00

м²

4.250,00

5,62

Израда АБ степеништа, марке МБ30. Израдити оплату степеништа и армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Уцену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела.
Обрачун по м3.

5,63

Израда армирано бетонске плоче. Дебљина плоче према статичком прорачуну и
детаљима. У цену урачунати потребну оплату и подупираче.
Обрачун по м3.

5,64

Израда крстастих АБ плоча, дебљине д=15цм, марке МБ30, водонепропусан бетон. 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.

5,65

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

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

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’

5,68

2.100,00

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.
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 вредност 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 полупаног црепа на површини до 2 м2 по објекту. У цену улази само рад, а вред материјала према стварно утрошеној количини и цени.

м2

1.500,00

6,13

Покривање увала и грбина на крову покривеном бибер црепом са његовим потребним 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 сваку 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 очистити 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 поставити 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 депонију. 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 подконструкције. Ценом обухватити потребну скелу. Обрачун по м2.

м2

2.100,00

6,42

Набавка материјала и потшивање кровне конструкције по доњем појасу ламперијом 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.

м

7,4

Местимично крпљење плочица свих димензија, са припремом подлоге и фуговањем (количина 1-10 комада).

ком

124,00

7,5

Обијање - скидање плочица са зидова и подова, са чишћењем и одношењем шута.

м2

300,00

2

1.992,00
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м1

1.992,00

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

м

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 депонију.

м2

1.048,00

8,9

Рушење сокле од терацо плоча пложених у цементном малтеру и одвоз на депонију.

м2

1.257,00

VIII ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

2

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 дебљине 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 преклопом 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 једностраном 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.

м

2

446,00

9,14

Израда термоизолације крова стакленом вуном д=5цм и ПВЦ фолијом. Обрачун
по м2.

м2

850,00

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

X МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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10,8

Израда шпанског зида, узрада подлоге, изравњење, грундирање, наношење подлоге. 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

Глетовање молерских зидова

м2

150,00

м2

250,00

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 избору 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 глетовањем. 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

10,12,01

10,12,02 Глетовање плафона
10,12,03

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ
11,1

Израда и монтажа лаке дрвене преграде са костуром од чам. грађе пресек 50/50мм са изолацијом од тервола 5 цм.

11,2

Обострано обложено универом

м/2

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

2.473,00
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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 типловима 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, гипсаних 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 формирањем правилног отвора вел. отвора до 3 м2

м2

839,00

ком

1.188,00

11,21

Као поз. 11,20, само вел. отвора до 1 м2

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 допремљено 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 припремљену 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. Унутрашња врата храстов фурнир, перваз лајсне и праг храст, заштита бајц, фимис, уградња – 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 храстове 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 храстовим 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, кантовано меламином. Обрачун по m².

м2

12.500,00

11,63

Израда канцеларијског и другог намештаја од оплемењене иверице d=18мм, кантоване 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, димензије 2000х2700х400.

ком.

109.770,00

11,69

Израда архивског ормара од оплемењене иверице, кантован АБС траком, димензије 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, димензије 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 подлоге 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. Обрачун 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 првокласне 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 поставити 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

ком

28.560,00

11,88

80/200

Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата. Довратник од храстовине. 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 заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.

11,88,1

димензије 70/210

ком

24.700,00

11,88,2

димензије 80/220

ком

29.568,00

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. Обрачун по ком.

ком

10.960,00

11,89

11,89,1

Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата са надсветлом. Довратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити 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. Обрачун по комаду.
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11,92

Набавка материјала, израда и уградња спољашних прозора од дрвета, застакљених термоизолационим стаклом, са потребним оковом и бојењем лазурним премазима. 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 бетонске 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 поклопцем од лима 0.55 мм

ком

7.795,36

12,35

Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом само оквиром 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 подизањем 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 падирањем 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 привремено 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 цинколитом 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 кука цинколитом разб. ширине 50 цм

м1

713,72

12,70

Израда и монтажа нових лежећих полукружних олука пост. кука са поновним падирањем 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. Цеви 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- канализац. 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 канализацијом пресек 0 100

ком

1.038,60

12,93

Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са канализацијом 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 израђених 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 ширине 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 препустити 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

Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60мм. Покривање 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. Опшивање 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

12,120
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Израда и монтажа самлеха изнад висећег олука од поцинкованог лима д=0,55мм,
развијене ширине 33цм. Самлех спојити са олуком дуплим контрафалцом и залетовати калајем. Обрачун по м1 самлеха.
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м1

850,00

м1

1.200,00

м1

1.350,00

Обрачун по m’ солбанка.

м1

950,00

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 лима развијене ширине 55цм.

м1

1.100,00

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.
Обрачун по m’ спољне ивице димњака.

12,126

Опшивање увала поцинкованим лимом d=0,55 mm, развијене ширине 40cm. Испод лима поставити слој “изолим” траке која улази у цену опшивања.
Обрачун 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.

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
671,50

13,17

Монт. маказа на прозору

ком

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

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 рамом 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

ком

2.638,40

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 профилних 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 ручке 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 антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити
набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транспорт 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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Израда и монтажа теретне двокрилне капије димензије 4,00мх2,00м, израђене од
кутијастих челичних профила, рам 40х40, испуна од 20х20 профила са два носећа стуба Ø 100мм који су убетонирани у армиране темељне стопе. Све очишћено од корозије, обојено у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду.

ком.

165.500,00

13,52

Демонтажа постојеће коване капије димензије3,5x2м, репарација, финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. 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 ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу стубова.

ком.

780,00

13,56

Израда и монтажа гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити
демонтажу постојећег, набавку материјала, радионичку израду антикорозивну заштиту, 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 заштитом. Израда према детаљу и шеми . Јединичном ценом обухватити набавку
материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ограде.

м1

12.300,00

13,58

Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложених линома споља и изнутра, термоизолована, са отворима за вентилацију метални 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 трака 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

Демонтажа ливене ограде. Ограду демонтирати, делове ограде очистити и сложити у магацин, 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 м2 ограде.

м2

450,00

13,64

Набавка, израда и постављање кровне конструкције. Кровну конструкцију израдити 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, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију 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

13,65

Набавка, израда и постављање рогова крова. Рогове израдити 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, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију 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

250,00

13,51,6

13,63
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Набавка, израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача. Решеткасте носаче израдити 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, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију 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

Набавка, израда и постављање решеткастих носача. Решеткасте носаче израдити 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, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију 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

350,00

13,68

Набавка, израда и постављање анекра, подложних плоча, завртњева и слично.
Обраду извести и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве очистити и обрусити. Пре уградње све очистити од корозије и прашине и обојити основном бојом два пута. Обрачун по кг челика.

кг

350,00

13,69

Израда и постављање једноструког металног застакљеног прозора. Прозор израдити 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

са једноструким лимом

м2

8.000,00

са двоструким лимом

м2

9.500,00

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 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.

м2

11.000,00

Израда и постављање једнокрилних металних застакљених врата. Врата израдити 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 импрегнацију и оснвону боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китоавати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло
улазе у цену.Обрачун по м2.

м2

12.000,00

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

м2

8.000,00

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 нанаети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први
слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло улазе у цену. Обрачун по м2 преграде.

м2

11.000,00

13,66

13,67

13,70

13,71

13,72

13,73

13,74

Израда и постављање једнокрилних металних врата. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити 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.
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Израда и постављање жалузина од челичних лимова и профила. Оквир од челичних профила, жалузине од црног лима д=1мм. Спојеве и варове идеално израдити, 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 уградње 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 уградити. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута Обрачун по кг решетке.

кг

350,00

13,77

Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Решетке израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње решетке очистити од корозије 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

13,78

Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од челичних носача, лимова, угаоника, флахова и слично. Спојеве и варове идеално израдити, очистити
и обрусити. Конструкцију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.
Нанети импрегнацију, основну боју и поставити конструкцију. Након уградње поправити 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. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по кг ограде.

кг

400,00

13,80

Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и флахова. Надстрешницу израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и
варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње надстрешницу очистити од корозије и прашине , брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну
боју и поставити надстрешницу. након угадње поправити основну боју, предкитовати 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 идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и
прашине , брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након угадње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два
пута. Обрачун по кг ограде.

кг

400,00

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

Израда и постављање ограде од челичних профила и флахова. Ограду израдити
и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, 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. Обрачун по кг ограде.

кг

350,00

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

кг

350,00

Израда и уградња металног стругача обуће, решетке. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по м2
стругача.

м2

11.000,00

13,75

13,82

13,83

13,84

13,85

8.850,00
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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 профилисаних цеви 25x25 и лима од 2mm, димензије шахта 60x60cm. Све обојити у основну
заштитну боју, а затим у завршну. Обрачун по ком.

ком

13,87

Израда и монтажа челичних стубова од шавних цеви димензија Ø 150х5мм, челичне 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. Решетка је израђена од профила цеви 20х20 и флах цеви 30х30 те кругова поређаних хоризонтално од арматуре Ø10 бојено у заштитну антикорозивну боју и у завршну црну боју и у завршну црну боју. Изглед решетке прати изглед решетки на
прозорима. Обрачун по м2.

м2

12.500,00

Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Решетка је израђена од профилних цеви 20х20 са хоризонталама од флах цеви 30х3
и кругова Ø100 израђених од арматуре Ø10. Изглед решетке прати изглед решетки на прозорима. Обрачун по м2.

м2

12.500,00

13,90

Израда и монтажа металне решетке на прозорима, израђене од челичних, кутијастих 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 угаоника 30/30/3мм, а испуни од флахова 30/4мм на размаку од 3цм. Фиксани рам израдити 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 обложених лимом споља и изнутра, термоизолована, са вентилационим отворима у
доњем делу. Све металне делове минизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал

ком

48.000,00

13,93

Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених трака. Све металне делове минизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном 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 одговарајуће окове. Горњи део портала устаклити, стакло причврстити са алуминијумским 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 коцке 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 антикорозивну 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 профила ЗП1 и ЗП2. У светларник уграђен лексан дебљине 10мм и причврстити га са
алуминијумским лајснама 15х10мм. Све очистити и обрусити, обојити у антикорозивну 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 антикорозивну 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. Висина 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, поцинкованих стубова од 2”, набавка и постављање алуминијумских ознака гробних
поља и саобраћајница. Димензије стопа су 40х40х80цм. Обрачун по комплету.

комплет

13,89

5.250,00

12.350,00
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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 прозорима и вратима објеката. Обрачун по м2.

м2

4.500,00

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, дебљине 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, дебљине 0,5 цм, укупне дужине (висине) 3,01м

ком

18.000,00

13,105

Израда и постављање челичног степеништа. Степениште је двокрако - “Л”, са подестом. 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 димензија 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. Обрачун по м2.

м2

1.200,00

13,107

Набавка материјала, израда и монтажа нових клизних теретних врата на магацину репроматеријала дим. 3,30 х 3,30м, израђених од челичних кутијастих профила, те обострано испуњена са лимом и термоизолована. У самим вратима урађено 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

Набавка бродског лима дебљине д=12мм, исецање поклопаца различитих димензија узетих са лица места на терену, са шахтова од водовода и канализације који
су нестали или су изломљени на Градском гробљу. Уградња поклопаца и осигурање од непотребонг скидања. Обрачун по комаду.

ком

5.100,00

Демонтажа крила капије на улазу у нови део гробља, одвоз у радионицу на Градском гробљу, преправљање оштећења, исправљање, заваривање, фарбање, те
поновна монтажа на претходно исправљен носећи стуб. Обрачун по часу (режијски сат бравара).

час

659,60

13,110

Поправка теретне капије-система за закључавање на новом делу гробља. Демонтажа 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 (режијски сат бравара.

час

659,60

13,112

Исправљање искривљене капије, замена шарки и намештање система за закључавање. 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 објектима по гробљима. Радови укључују демонтажу и замену дотрајалих, новим крилима капија, врата или прозорима, санацију оштећених, разне преправке, скидање постојеће фарбе, брушење, наношење основне и завршне боје, поновна
монтажа, као и сав потребан специфичан ситан материјал (шарке, систем за закључавање, окови...). Обрачун по режијском сату бравара.

час

659,60

13,101

13,102

13,108

13,109

21. decembar 2011.

13,116

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Израда и монтажа испуне ограде од жичане мреже у челичном раму. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ограде.
Обрачун по м’.

13,117

м1

4.200,00

м1

12.100,00

м2

13.500,00

Израда и монтажа испуне ограде од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем 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 материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу ограде.
Обрачун по м’.

13,118
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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 антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити
набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транспорт и монтажу капије.
Обрачун по м2.
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

комплет

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

компл

105.800,00

Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе.
компл

175.000,00

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

Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО 800х600х250, шемиран
14,03,09 по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;
* компактни прекидач, називне струје 250А, комплет са термичким окидачем Р
100/150 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом прораде 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.
14,03,10

Испорука и постављање разводне ормана РО изведене као надзидна плоча стандардне индустријске изведбе опремљене са;
*трополни гребенасти прекидач 0-1 80А, као 4Г80-90У
14,03,11

* аутоматски осигурач 10А
* аутоматски осигурач 16А
* аутоматски осигурач 25А
* ситни и спојни материјал
Обрачун по комплету.

компл

15.600,00

Набавка и уградња разводног ормана. У јединичну цену улази штемовање, уг14,03,12
радња пертинаха, шемирање и сл. Обрачун по комаду без бројила.

ком

12.500,00

Набавка и уградња бројила у разводни орман. У јединичну цену улази само
14,03,13 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

Испорука и постављање разводне табле РТ изведене као надзидна плоча стан14,04,10
дардне индустријске изведбе опремљене са;
компл

47.500,00

Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потребном опремом.
компл

17.500,00

Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потреб14,04,12
ном опремом.
компл

172.500,00

14,04,11

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

ком

386,75

Монтажа носача траке на крову

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

14,05,19 За пресек до 16 мм2

ком

3.094,00

14,05,20 За пресек преко 16 мм2

ком

4.280,50

14,05,18 Настављање главног напојног кабла, превезивање на шински развод са папучицом

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

Демонтажа, одношење на поправку и поновна монтажа кровног вентилатора са
14,05,23
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
Ископ рова дубине 0,9m и ширине 0,6m при дну у који се полажу “јувидур” цеви, за
14,05,35 увод каблова у дистрибутивне ормане. Затрпавање рова у слојевима не дебљим
од 15cm после полагања цеви кроз које се провлаче каблови.
Испорука и полагање у земљу “јувидур” цеви за увод каблова у дистрибутивне ормане пресека Ø 10 mm (по 3 комада). Угао савијања не сме бити већи од 45º.
14,05,36
Скретање цеви од 90º извести помоћу два колена од 45º или савијањем цеви луком минималног полупречника 400 mm.
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 електродистрибуције кућног пластичног прикључног ормарића типа ЕВ-1П. Орман је
опремљен следећом опремом:

час

771,75

14,05,37

1.500,00

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.

22.500,00

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 једнополној шеми. По хоризонтали орман разделити на три дела: сет главних осигурача, бројило и осигурачи помоћних разводних табли, Врата опремити типским бравицама. 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.

комплет

12.500,00

комплет

2.000,00

Израда, испорука и монтажа ормана за изједначење потенцијала ОЗУ непосредно уз или испод ГРО. Орман израдити од лима дебљине 2 mm два пута декапираног и обојити стандардном бојом (као ГРО). Орман опремити поклопцем и бакарном сабирницом 30х5 mm са месинганим вијцима М8 на које се преко кабел
14,05,38 папучица цтежу водови изједначавања потенцијала свих металних инсталација
(водовод, канализација, грејање, ПТТ,....) и уземљивљч објекта.
Обрачун по комплету.
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Израда сијаличних места и паник расвете проводницима типа PP-Y, пресека 1,5
14,05,39 mm², положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет са разводним кутијама (без светиљки и прекидача, просечно 7m´ по светиљки). PP-Y 2x1,5.
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мет

80,00

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

ком

2.500,00

пауш

12.000,00

Израда монофазних прикључних места, проводницима положеним испод малтера по зиду - комплет са разводним кутијама (без прикључница просечно 8 m´ по
прикључници). Обрачун по м´.

14,05,40

Израда веза за еквипотенцијализацију у кухињи и купатилу проводником типа P-Y
14,05,41 4 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15 m - комплет са КИП кутијом
и сабирницом за изједначење потенцијала.
14,05,42

Испитивање готове инсталације. Мерење отпора уземљења. Предаја атеста Инвеститору заједно са предајом готове и исправне инсталације.

Испорука и уградња кутије за мерно раставни спој JUS N.B4.912 са формирањем
14,05,43 мерног споја помоћу прикључника B JUS N.B4.932. комплет са повезивањем са
земљоводом.

ком

650,00

Израда темељног уземљивача водом P 25 JUS.N.B4.901. који се полаже непос14,05,44 редно при дну темеља, испод хидроизолације. Комплет са извођењем веза са арматуром.

мет

255,00

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 израђена од ПВЦ каналица до свих расветних места и монофазних и трофазних
14,05,45
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 материјала;
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

1304. strana – Broj 48

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

21. decembar 2011.

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, изведене 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 прораде 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.
Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППҮ 5х4мм2
од ГРО до разводне табле, са 18 аутоматских осигурача. У разводну таблу уграђена 2 аутоматска осигурача од 10А, 12 аутоматских осигурача од 16А и 6 аутоматских осигурача од 20А који су распоређени по расветним местима. Инсталација 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
14,05,50
места и прекидача израђена је од каблова PPY 3х 1,5мм2, а до монофазних утичница су постављњени каблови PPY3х2,5мм2, односно PPY5х2,5мм2 до трофазних 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 спецификација 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)

компл

15.600,00
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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.

комплет

162.500,00

14,06,01 Монофазно једнотарифно бројило

ком

1.578,50

14,06,02 Монофазно двотарифно бројило

ком

1.965,25
2.385,25

XIV/6 ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА

14,06,03 Трофазно једнотарифно бројило

ком

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
1.844,50

14,06,07 Замена осигурача комплет (у3; е3; т3 25-63а)

ком

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

ком

1.681,75

Биметал

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
70,00

14,06,31 Ог објумице

ком

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

ком

1.600,00

* обичан једнополни

ком

350,00

* серијски

ком

370,00

* за купатило

ком

1.370,00

* монофазна

ком

350,00

* прикључак за бојлер

14,06,35

Плафоњера са опалним стаклом и једним порцеланским грлом Е-27 и једном или
две сијалице снаге према пројекту.
Испорука, монтажа и повезивање “микро” прекидача, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.

14,06,36

14,06,37

Прекидачи су следећих типова:

Испорука, монтажа и повезивање “микро” утичница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.
ком

750,00

Испорука, монтажа и повезивање пластичних утичница са поклопцем за уградњу
14,06,38 на зид. Утичнице су са заштитним контактом. Обрачун по комаду.
* монофазне (PROP-II-SZU)

ком

1.000,00

Испорука и монтажа једнофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А,
14,06,39
4250V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.

ком

275,00

Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 400V,
14,06,40
ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.

ком

410,00

Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 32А, 400V,
14,06,41
ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.

ком

425,00

Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2х18W, те набавка и уградња нове
14,06,42
флуо-светиљке. Обрачун по комаду.

ком

3.500,00

Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2х36W, те набавка и уградња нове
14,06,43
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.
14,06,47

Демонтажа старих сијалица Е-27од 100W, те набавка и уградња штедљивих сијалица - флуо компакт 20W. Обрачун по комаду.

h

5.250,00

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

м1

150,00

м

336,00

ком

600,00

Набавка и постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла PPY5х2,5мм2, потребне дужине за трофазне утичнице од RO до места утичнице.
14,06,50 * ПВЦ каналица 25х25мм
* Кабел PPY-5х2,5мм2
* ОГ трофазна утичница

1
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* ПВЦ каналица 25х25мм
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м1

150,00

м1

336,00

ком

551,25

* ПВЦ каналица 25х25мм

м1

150,00

* Кабел PPY-3х1,5мм2

м1

336,00

* прекидач једнополни

ком

551,25

* прекидач серијски

ком

600,00

* Кабел PPY-3х2,5мм2
* ОГ монофазна утичница
Постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла PPY-3х1,5мм2, потребне дужине за расвету од RO до расветних места и прекидача, са монтажом
истих.
14,06,52

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 * светиљка СРН 4х18W

ком

3.500,00

* светиљка СРН 2х18W

ком

3.200,00

ком

1.000,00

14,06,56 * ОГ прикључница двополна

ком

600,00

* ОГ прикључница трополна

ком

600,00

Набавка и уградња светиљки. Обрачун по комаду.

14,06,55

Демонтажа и монтажа на друго одговарајуће место постојећих светиљки свих врста.
Обрачун по комаду светиљке.
Набавка и уградња ОГ прикључнице. Обрачун по комаду.

Набавка и уградња ПВЦ каналица. Обрачун по м1.
14,06,57 * каналице 16х16

м1

250,00

* каналице 30х30

м1

300,00

* једнополни микро

ком

300,00

* серијски микро

ком

340,00

* једнополни ИП54

ком

545,00

ком

4.100,00

ком

4.400,00

ком

550,00

* флуо цеви 36W, Осрам 4000К

ком

250,00

* стартери са 36W

ком

110,00

* пригушнице 2х36W

ком

750,00

ком

2.550,00

компл

9.500,00

Испорука и монтажа инсталационог материјала - прекидачи:
14,06,58

Испорука и монтажа инсталационог материјала - светиљке ФЛУО надградне растер ИП20:
14,06,59 * С1-Флуо 2х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К
* С2-Флуо 3х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К
* С3-ПЛ 60W, опал кугла, са сијалицом 60W
14,06,60 Набавка и монтажа (замена у постојећим светиљкама):

XIV/7 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
14,07,01

Набавка и уградња ручног јављача пожара РЈ-20. Обрачун по комаду.

14,07,02 Набавка и уградња сирене ЕТУ-1 опремљене трафоом. Обрачун по комплету.
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Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО
или РТ Г *PP-Y 3х1,5

мет

336,00

Испорука и уградња склопа за укључење, проверу рада и избор врсте рада систе14,07,04 ма за дојаву пожара који ће бити смештен у ГРО. Обрачун по комаду.

ком

7.000,00

ком

4.950,00
336,00

14,07,03

XIV/8 ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ
14,08,01 Испорука и уградња светиљке типа: ГАМАСОНИК 2х8W или еквивалентно
14,08,02

Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО
или РТ Г *PP-Y 3х1,5

мет

14,08,03

Остали трошкови израде инсталације противпаничне расвете. Обрачун паушално.

пауш

7.000,00

XIV/9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Испорука и уградња траке ФеЗн 25х4мм одводних водова под фасадом у носећим
14,09,01
стубовима. Обрачун по м1.

мет

785,75

Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака пре14,09,02
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

Испорука и уградња траке ФеЗн 30х4мм у слоју мршавог бетона пре хидроизола14,09,05
ције. Обрачун по м1.
14,09,06 Сав остали ситан и неспецифичан материјал. Обрачун паушално.

мет

785,75

пауш

5.000,00

пауш

5.000,00

Испорука и постављање укрсног комада ЈУС Н.Б4.936 за повезивање траке, комп14,09,08 лет са траком ФеЗн 25х4мм2 дужине 0,5м и њеним заваривањем на челични стуб.
Обрачун по комаду.

ком

1.250,00

Испорука и постављање обујмице за олук-сливник ЈУС Н.Б4.914. Обрачун по ко14,09,09
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

14,09,07

Прибављање дозвола, атеста, потребна мерења, испитивање готове инсталације
итд... Обрачун паушално.

Демонтажа постојеће дотрајале громобранске инсталације.

мет

200,00

Набавка и уградња бетонских потпора по равном крову, затезање поцинковане
14,09,12 траке FeZn 20х3. Повезивање на бетонске носаче и повезивање укрсним комадима 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

Набавка и уградња кутије мерног места. Спој темељног уземљивача и громобран14,09,15 ске вертикале изести у кутији мерног места укрсним комадом 60х60 на висини
1,50м. Обрачун по комаду.

ком

3.000,00

Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х3мм од темељног уземљивача до
14,09,16 олучне вертикале. Повезивање извести обујмицом за олуке или олучном хватаљком. Обрачун по м1.

мет

785,75

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

ком

495,00

14,09,17

14,09,18 Набавка и уградња хоризонталних хватаљки за олук (лим). Обрачун по комаду.
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 поцинковане 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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Набавка и уградња носача траке по слемену (слемењака) и постављање поцинковане траке FeZn 20х3мм на носаче. Обрачун по м1.

мет

1.100,00

Испорука и уградња укрсног комада, повезивање, комада поцинковане траке FeZn
14,09,23
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

мет

785,75

14,09,25

Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25х4мм у доњи део темељног
уземљивача, настављати траку укрсним комадима 60х60. Обрачун по м1.
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

ком

280,00

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

15,02,02 Испитивање цевовода на пробни притисак. Обрачун паушално.

паушал

10.000,00

* транспорт, набавка и монтажа ПВЦ одливне цеви Ø 70 мм. Обрачун се врши по
комаду уграђене чесме.

ком

43.600,00

Извођење канализационог и водоводног прикључка (за постављање судопера,
лавабоа, WC шоље, бидеа...). Обрачун по изведеном прикључку комплет.

ком

4.000,00

15,03,01 Уградња шелне у зид од опеке за цеви од 2 1/2’’ до 3’’

ком

332,50
444,50

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 месту. 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, набавка 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

15,02,04

15,3 УГРАДЊА ОБУЈМИЦА
15,03,02 Уградња шелне у зид од бетона за цеви од 1/2’’ до 2’’

ком

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
1.164,00

15,04,05 Појединачна монтажа и демонтажа

ком

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

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

Набавка и монтажа вентила 6/4’’

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

Појединашно препакивање, дихтовање пропусних вентила (са затварањем верти15,04,18
кале)

ком

1.790,25

Појединашно препакивање, дихтовање пропусних вентила (без затварањем вер15,04,19
тикале)

ком

812,00

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

15,5 ЗАМЕНА ЕК ВЕНТИЛА; ЗА МОНТ: УЗЕТИ 50%

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

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

1.610,00

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

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

334,25
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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

м1

89,25

15,09,12 Делимична демонтажа и монтажа

м1

694,75

15,09,11

Демонтажа цеви

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

15,10,01 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

325,00

15,10 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ

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

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

15,12,01

Набавка, транспорт и монтажа сливника цеви за водоводну мрежу од ПЕХД 63, за
НП6 бара.
м1

1.250,00

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 СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Обрачун се врши по м1 постављеног цевовода за сав рад и материјал.
Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПЕХД, за НП6 бара :
Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.

15,12,02 Т комад 110/63

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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Испирање, дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.
15,12,04 Ценом је обухваћен рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу према важећим прописима.
Обрачун се врши по м’ цевовода.
15,12,05

м’

640,00

Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом
Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.

час

1.000,00

ком

700,00

ком

25.000,00

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 * Ø 400мм

мет

3.500,00

* Ø 500мм

мет

4.900,00

* Ø 600мм

мет

5.400,00

15,12,06

Заштита постојећих инсталација у отвореном рову
Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.

Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод; Обрачун се врши по броју
15,12,07
места (комад) на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал.
XVI РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
16,1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ

Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а заједно са фазонским
и ревизионим комадима, спојним и заптивним материјалом. Обрачун по м1 уграђеног цевовода.

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

16,03,01 Монтажа шахт поклопца 30-90 кг

ком

6.000,00

16,03,02 Демонтажа шахт поклопца 30-90 кг

ком

4.500,00

16,3 КРОВНИ СЛИВНИЦИ ДОМ-1, ДОМ-2 И ШАХТ ПОКЛОПЦИ

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

Уградња лука 160/90

ком

550,00

16,04,11
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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

16,05,01 WC шоља свих врста са WC котлићем високомонтажним и нискомонтажним.

ком

11.200,00

16,05,02 Умиваоник /комплет/

ком

9.150,00

16,5 МОНТАЖА САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ

16,05,03 Зидне туш батерије

ком

6.500,00

16,05,04 Туш каде

ком

18.000,00

Разна санитарна опрема /држач пешкира, сапуна, етажери, огледала, роло папи16,05,05
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

ком

2.000,00

16,05,09 Набавка и монтажа санитарне опреме: вертикални држач туша.
16,6 ХИДРАНТСКА МРЕЖА (УНУТРАШЊА И СПОЉНА)
Машински ископ земље, III категорије, рова. Бочне стране правилно одсећи, а дно
16,06,01 нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити
на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље.

м3

600,00

Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од ±
16,06,02 3цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

м2

70,00

Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и преко постављених
16,06,03 цеви насути песак, пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун
по м3.

м3

1.850,00

Насипање земљом, у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне
16,06,04 збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун
по м3 земље.

м3

250,00

Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12цм, у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30цм уградити пењалилце.
16,06,05 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

Израда армирано бетонске плоче шахта. Плочу армирати мрежастом арматуром
16,06,06 и бетоном МБ30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по м2 плоче.

м2

5.820,00
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Дерсовање зидова шахта, продужним малтером. Пре почетка површине шахта
очистити и отпрашити. Спојнице добро исунити малтером, који не сме бити редак
16,06,07
да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити.
Обрачун по м2.
16,06,08
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м2

250,00

Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт. Поклопац
поставити на пахт водомера, у нивоу терена.
* пречник 50цм, 25кг, за водомер.
Обрачун по комаду поклопца.

ком

4.550,00

Набавка и монтажа орамана са опремом за надземни хидрант, са прикључком,
пречника 2”. У цену улази стојећи метални ормарић димензија 1080х564х252мм,
16,06,09 заједно са хидрантским вентилом, 4 комада црева пречника 52мм тревира дужине 20м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант, кључ АБЦ и
кључ Ц. Обрачун по комаду хидранта.

ком

31.570,00

Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ис16,06,10
питивање извршити уз присуство надзорног органа и овлашћеног лица. Обрачун
по м1 испитане инсталације.

м1

250,00

Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, објекта површине до
16,06,11
100м2, према техничким прописима. Обрачун паушално.

пауш

10.000,00

м’

1.800,00

- Туљак (венац) са слободном летећом прирубницом ДН 110

ком

5.460,00

лук 90 Ø100

ком

3.900,00

16,06,13 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

ком

9.550,00

ком

7.800,00

Н комад ДН100

ком

7.200,00

Заптивни прстен ф100мм

ком

2.590,00

испод хидранта дим Б112/30цм

ком

800,00

на ломовима мрезе дим. 40x20/20 цм

ком

950,00

м’

250,00

м’

30,00

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.
Набавка и монтажа фазонских комада од ПЕ, за НП6 бара:
Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал.

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.
16,06,14 ФФ комад ДН 100 Л=800 мм
Т комад ДН 100/80 Л=360мм

16,06,15

16,06,16
16,06,17
16,06,18
16,06,19

Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20:
Обрачун се врши по комаду изведеног анкер блока за сав рад и материјал

Испитивање цевовода на пробни притисак:
Обрачун се врши шп м1 испитаног цевовода за сав рад и материјал.
Испирање цевовода од нечистоћа:
Обрачун се врши по м’ испраног цевовода.
Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом
Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.

час

1.000,00

ком

700,00

Заштита постојећих инсталација у отвореном рову
Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.
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Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод:
16,06,20 Обрачун се врши по броју места на којима је извршено прикључење за сав рад и
материјал.
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ком

15.000,00

ком

15.700,00

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.
16,06,21 Е2 - Овални засун са прирубницама ДН 100 мм без точка Л=300мм.
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

ком

76.600,00

ком

42.150,00

ком

28.750,00

ком

1.800,00

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

Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива (ГГГ 40):
16,06,22

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

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
16,06,24 Набавка и уградња ормарића са противпожарном опремом за надземне хидранте

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
16,7 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптивним прстеновима.

Набавка, утовар и транспорт до градилишта, развожење дуж рова и уградња канализационих цеви са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Монтажу
цеви вршити по упутству произвођача цеви. Обрачун по м’ постављеног цевовода
16,07,01 за сав рад и материјал.
ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 250 мм

Набавка, транспорт и монтажа сливника.
Израда уличних сливника за одвнодњу, у цену урачунати 2 бетонске канлаизацио16,07,02 не цеви Ø500, израду подложне плоче дебљине 10 цм и тампонски слој 20 цм према прилогу, армирање плоче са Q131 мрежом, ливеножелезна решетка 53x40 цм,
класа чврстоће 400КН.Обрачун се врши по комаду.

ком

33.800,00

Набавка и монтажа КГФ улошка за шахт

16,07,03

Набавка, транспорт до градилишта и уградња КГФ уложака за шахт са одговарајућим гуменим заптивним прстеном. Монтажу улошка вршити по упутству произвођача. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног улошка за сав рад и материјал.
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

1316. strana – Broj 48

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

21. decembar 2011.

16,07,04 Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПВЦ :
Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.
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

ком

54.500,00

час

1.000,00

ком

700,00

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

Испитивање водонепропусности спојева према условима извођења радова. Обрачун по м1 рова.

м’

90,00

Израда ревизионих шахтова Ф 1000 мм од армираног водонепропусног бетона
МБ 30.
Набавка, транспорт, истовар, спуштање у грађевинску јаму префабрикованих армиранобетонских 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
16,07,05 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 ливења 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.
16,07,06
16,07,07

Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом
Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.
Заштита постојећих инсталација у отвореном рову
Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.

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 арматура 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

16,07,09

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

м

1

306,00
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17,05

Фарбање коване ограде

17,06

Демонтажа гранитних греда

17,07
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306,00

ком.

985,00

Демонтажа поклопне плоче дебљине 13 цм.

м

2

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.

м

2

3.600,00

17,10

Поплочавање од стазе до венца гробнице бехатоном.

м1

2.725,00

18,01

Постављање гранитних плоча типа ″ROSSO PORIGNO“, завршна обрада полирано, димензије 40 х 40 х 2 цм.

м2

4.700,00

18,02

Набавка и постављање ивичњака 50х21х7 цм и заливање цементним млеком.

1

м

7.500,00

18,03

Израда противклизних површина на гранитним плочама применом технике пескарења, 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 природног камена. Уградњу извршити лепљењем танкослојним малтер лепилом.
Унутрашње ивице оборити и рундовати, а затим полирати. На доњој страни урезати окапнице.

18,06

Унутрашње клупице ширине 30.

м1

4.450,00

18,07

Спољне клупице ширине од 16-18 цм.

м

4.170,00

18,08

Израда и монтажа обележја за поље и парцелу на гробљима ЈКП „Лисје“ од брушеног 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 осаријума по доле наведеној спецификацији:

XVIII КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

1

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 контролни профил.

м2

400,00

19,05

Висинско регулисање поклопаца и сливника
а. шахтова

19,06

Блиндирање постојећих сливника

19,07

Рушење помоћних, трошних објеката изведених од опеке. Обрачун по 1 м2 порушеног објекта за сав рад, алат и транспорт шута на депонију.

ком.

11.200,00

пауш.

2.500,00

м2

4.250,00
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19,08

Демонтажа заштитних решетки прозора објекта. Решетке су изведене од бет.
гвожђа Ø 16 мм.

19,09

Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата.

21. decembar 2011.
м2

235,00

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
19,10,01

Демонтажа постојећих санитарних уређаја (WC шоља са водокотлићем, лавабо,
судопер, славине, бојлери), као и бојлер са славином, уз транспорт материјала на
депонију.
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 депонију.

19,11,01

сто: 200х110 цм

ком.

1.350,00

19,11,02

темељи стола: 130х50 цм

ком.

750,00

2

650,00

19,12

Рушење постојећих подова у просторијама са транспортом шута на депонију.

м

19,13

Рушење постојећих димњака од опеке у таванском простору и изнад крова. Обрачун по 1 м1 порушеног димњака уз сав потребан рад, алат и транспорт шута на
депонију.

м1

780,00

м2

125,00

Обрачун по 1 м2 порушене таванске конструкције уз сав потребан рад и транспорт
шута на депонију.

м2

145,00

Рушење забатних зидова од опеке (старог формата) (опека новије производње),
уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла. Дебљина зида д~15 цм и д~12 цм.

м2

19,15

19,16

19,17

Демонтажа дрвене дотрајале кровне конструкције (летве разних димензија) уз
спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.
Обрачун по 1 м2 демонтиране кровне конструкције уз сав потребан рад, сортирање и транспорт отпада на депонију.
Рушење дотрајале таванске конструкције (каратаван) уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.

Обрачун по 1 м порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.
2

19,18

Обрачун по 1 м3 порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.
19,19

19,20

4.450,00

Рушење зидова и степеница од опеке (старог формата) у подруму уз спровођење
свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.
м3

4.520,00

м3

4.860,00

м3

4.120,00

Рушење темељних зидова од опеке старог формата уз разупирање и обезбеђење
рова од обрушавања.
Обрачун по 1 м3 порушених темељних зидова од опеке уз сав потребан рад и
транспорт шута на депонију.
Затрпавање подрумског простора земљаним материјалом са збијањем механичким средствима до потпуне збијености.
Обрачун по 1 м3 насутог и збијеног материјала за сав рад и механизацију.
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Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата. Приликом вађења
спроводити све прописане мере заштите на раду за ову врсту посла. Демонтиране 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 депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата са светларником 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. Обрачун по м2.

м2

285,00

19,36

Сечење хидроизолације постојећег равног крова и одвожење остатака на градску
депонију. Обрачун по м2.

м2

285,00

20,01

Набавка, транспорт и монтажа типских корпи за отпадке Фи 600 мм (камени агрегат 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. Обрачун 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 агрегата, носеће конструкције од кутијастих профила 40х40х4 мм и посуде са песком (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, материјал 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, материјал и транспорт.

ком.

48.582,60

20,09

Набавка, транспорт и монтажа типских жардињера 1200х600 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и
транспорт.

ком.

50.790,00

XX МОБИЛИЈАР
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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 постављене 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)
Одношење смећа са градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.
21,01

21,02

* Камион ФАП Фамос 10т

час

3.239,25

* Камион ФАП 2026

час

3.324,19

* ЈЦБ 3ЦХ

час

3.746,05

час

1.851,81

* Камион ФАП Фамос 10т

час

3.239,25

* Камион ФАП 2026

час

3.324,19

* ЈЦБ 3ЦХ

час

3.746,05

Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу
* Ауто цистерна
Утовар и одвоз вишка земље на Градског гробља на градску депонију. Обрачун по
часу.

21,03

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 силоксанских смола у воденој дисперзији и продире дубоко у подлогу стварајући
водоотпорну баријеру. На очишћену површину нанети премаз у два слоја узастопно тако да се претходни слој не осуши. Наношење изводити одговарајућом четком или компресором са дизном пречника Ø 1,7 мм.

м2

950,00

22,06

Заштита површине сокле од утицаја влаге и атмосфералија силиконским премазом 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 избору 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 произвођача.

м2

495,00

22,09

Обрада омалтерисаног оградног зида фасадном бојом са потребним предрадњама 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

23,01

Израда роштиља-спуштеног плафона са набавком штафли и летава и пост. ламперијом, за постављање гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених 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 магацину, 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.

м

2

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 бандажирањем спојева и обрадом ивица. Обрачун по м2.

м2

839,00

23,12

Узимање отисака вучених профила у гипсу. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боје и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у
гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле. Малтер са контролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзорног органа.
Обрачун по комаду отиска.

23,12,1

до 25 цм

ком.

23,12,2

до 50 цм

ком.

4.500,00

23,12,3

преко 50 цм

ком.

5.500,00

23,13

3.000,00

Израда шаблона од челичног лима. Профил гипсаног отиска вученог профила копирати 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 надзорни 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 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

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 прикивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним типловима за под.

ком

782,00

24,09

Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу. Обрачун по м1.

м1

218,00

м2

1.250,00

Поправка постојећег паркета (ако је потребно одређене делове пресложити); фуговање и попуњавање рупа.
24,10

Стругање - шлајфовање постојећег лака до чистог дрвета са лакирањем атестираним 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 материјалом.
У
цену
улази
набавка,
поставњање,
брушење,
лакирање
(у три слоја).Обрачун по м2.

м2

6.300,00

ком

9.800,00

XXV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
25,1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
25,1,01

Набавка и монтажа панелних радијатора домаћег произвођача “Југотерм” Мерошина, димензија 600х1000 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи .., нпр.ТИП: Т-22. Обрачун по
ком.

25,1,02

Набавка и постављање бешавних цеви за централно грејање са пратећим материјалом. 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 материјалом. Обрачун по м1.

*

1/2”

м1

349,00

*

3/4”

м1

444,00

*

1”

м1

536,00

*

5/4”

м1

624,00

620,00

25,1,04

Набавка и постављање бакарних цеви за радијаторе са пратећим материјалом.
Обрачун по м1.

*

Ø 15

м1

*

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. Обрачун 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 еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи ... Обрачун по чланку.

чл

2.195,00

25,1,09

Набавка и монтажа алуминијумских радијатора типа ГЛОБАЛ, Италија или еквивалентно, за радне притиске до 6 бара, нпр. Тип VOX 500. У цену улазе и сви потребни радијаторски вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи, чепови ... 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.

1.2.

Геодетско преношење свих потребних података из пројекта на терен са исколчавањем. Обрачун по м2.

пауш
м²

540.000,00
17,50
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1.3.

Испитивање и узорковање материјала, мониторинг и контрола активности, микробиолошка контрола узорака земљишта, набавка заштитне опреме. Обрачун паушално.

пауш

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

260.000,00

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. Обрачун по м3.

м³

3.520,00

2.2.

Прикупљање свог видљивог анималног отпада без обзира на стање распаднутости, са површине земљишта или близу површине, делимично или потпуно затрпаног, 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. Обрачун по м3.

м³

995,00

1.340,00

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, одговарајућим препаратом. Обрачун по м3.

м³

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

4.1.

Рушење бетонске конструкције и ограде постојеће јаме, ЈЦБ машином, ровокопачем, третирање и одвоз материјала, као и бетонске плоче и поклопаца на врху јама. Обрачун по м3.

м³

2.775,00

4.2.

Вађење анималног отпада до дубине од 2м, третирање препаратима и похрањивање 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

5.1.

Ручно поравнавање садржаја јаме, уз третирање биолошким препаратом, попуњавање 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 заштитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.

ком

8.465,00

5.4.

Набавка и постављање геомуфова. Обрачун по ком.

ком

671,75

4. ПРИПРЕМА И ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋИХ ЈАМА

5. ПОКОПАВАЊЕ АНИМАЛНИХ ОСТАТАКА И ПОКРИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА
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5.5.

Анимални отпад се, у слојевима, одлаже у припремљену јаму уз паралелно третирање 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 грађевинске механизације. Јама се затрпава геомембраном, затим новом земљом уз формирање 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

м¹

1.745,00

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 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

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

7.1.

Месингане плочице (за означавање позиције јаме) у бет.темељу - израда и постављање. Обрачун по ком.

ком

635,00

7.2.

Информативна табла - израда и монтажа од челичних профила и лима, постављеним на темеље од бетона димензија 40/40/50цм. Сви делови се антикорозивно 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

8.1.

Подизање травњака сетвом - грабљање терена, ручна сетва, ваљање и заливање. Обрачун по м2.

м²

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 орезивање. 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 прихрањивање. 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

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 поставља се бодљикава жица.
* распон између стубова мах.=3,00м, укупна висина ограде h=1,80м
* уградња стуба
Обрачун по м1.

6.2.

Набавка материјала, израда и постављање капија:

7. РАЗНИ РАДОВИ

8. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ТРЕТИРАНИХ ПОВРШИНА
86,50

21. decembar 2011.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

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
НОВИ САД
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

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА
ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2011. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10,
23/11, 29/11-испр. и 38/11) у ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА
ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ, који је саставни део
ове одлуке, у програмској позицији 1778 реч: “оглашавање” 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.
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665

666

667

668

669

670

Решење о Програму за спровођење
активности у борби против дрога на
територији Града Новог Сада за 2011.
годину

672
1235

1254

Правилник о службеној легитимацији
пореског инспектора и пореског извршитеља

1255

Решење о измени Решења о Програму
инвестиционих активности за средње
школе за 2011. годину, са Програмом

1257

1259

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину

1261

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада
Стеријиног позорја, Нови Сад за
2011. годину
Решењео давању сагласности на
Програм уклањања комуналног
отпада за 2012. годину

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1267

Градска управа за саобраћај и путеве

Решење о изменама и допунама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011.
годину

1263

Градоначелник

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин
за 2011. годину

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности
за основне школе за 2011. годину,
са Програмом
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1262

Решење о измени режима саобраћаја
у делу Улице Матице српске и Косте
Хаџи млађег у Новом Саду

1267

Решење о измени и допуни Решења
о одређивању општег паркиралишта
у Улици Матице српске у Новом Саду

1267

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада

1268

Решење 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)

1269

Решење о заштити пешачких површина у Улици Илије Огњановића код
кућних бројева 12 и 14 у Новом Саду

1269

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад
1262

1262

678

1269

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"
—

1262

Одлука o утврђивању Ценовника
радова

Исправка Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2011.
годину
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