
Заменик градоначелника града Београда, 29. децембра 2021. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 – др. закон), 
члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 69. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 104/16 и 95/18), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД” 

I. Даје се сагласност на Ценовник Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, који је донео надзорни одбор под 
бројем 27750 на седници одржаној 10. децембра 2021. године. 

II. Решење и Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда” по добијању сагласности оснивача, а примењива-
ће се наредног дана од дана објављивања. 

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-9312/21-Г-01, 29. децембрa 2021. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

На основу члaна 22. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о комунал-
ним делатностима, („Службени глaсник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 25. Статута ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, 
члана 12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, 10. децембра 2021. године, донео је

ЦЕНОВНИК
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД” БЕОГРАД

шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

01       ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА        
01 01     КОШЕЊЕ        
01 01 01 01 машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 

утовар и одвоз кошевине – равне површине
m² 4,64 комунални  

01 01 01 02 машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 5,02 комунални  

01 01 01 03 машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 5,95 комунални  

01 01 02 01 машинско кошење травњака до 10 cm – равне површине (део позиције 1.1.1.1. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине)

m² 2,30 комунални  

01 01 02 02 машинско кошење травњака до 10 cm – равне површине (део позиције 1.1.1.2 без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 2,47 комунални  

01 01 02 03 машинско кошење травњака до 10 cm – равне површине (део позиције 1.1.1.3. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 2,96 комунални  

01 01 06 01 машинско кошење траве висине до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине-равне површине (цена позиције 1.1.1.1. ради издвајања објеката који се интензивније 
косе унутар категорије)

m² 4,64 комунални  

01 01 07 01 машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине

m² 6,81 комунални  
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

01 01 07 02 машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 7,49 комунални  

01 01 07 03 машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 8,90 комунални  

01 01 08 01 машинско кошење травњака 10-20 cm – равне површине (део позиције 1.1.7.1. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине)

m² 3,12 комунални  

01 01 08 02 машинско кошење травњака 10-20 cm – равне површине (део позиције 1.1.7.2. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 3,45 комунални  

01 01 08 03 машинско кошење травњака 10-20 cm – равне површине (део позиције 1.1.7.3. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 4,11 комунални  

01 01 12 01 машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама,сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине (цена позиције 1.1.7.1. ради издвајања објеката који се интен-
зивније косе унутар категорије)

m² 6,81 комунални  

01 01 13 01 машинско кошење травњака висине oд 20-30 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине

m² 11,00 комунални  

01 01 13 02 машинско кошење травњака висине од 20-30 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 12,10 комунални  

01 01 13 03 машинско кошење травњака висине од 20-30 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 14,38 комунални  

01 01 14 01 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.1. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине)

m² 5,26 комунални  

01 01 14 02 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.2. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 5,75 комунални  

01 01 14 03 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.3. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 6,90 комунални  

01 01 18 01 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе и браници m² 12,32 комунални  
01 01 18 02 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе и браници, у 

отежаним условима
m² 13,43 комунални  

01 01 18 03 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе и браници, у 
условима високог ризика

m² 16,02 комунални  

01 01 19 01 кошење травњака моторним чистачем на шкарпама и око браника и ограда (део позиције 1.1.18.1. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине)

m² 6,58 комунални  

01 01 19 02 кошење травњака моторним чистачем на шкарпама и око браника и ограда (део позиције 1.1.18.2. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине), у отежаним условима

m² 7,16 комунални  

01 01 19 03 кошење травњака моторним чистачем на шкарпама и око браника и ограда (део позиције 1.1.18.3. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 8,55 комунални  

01 01 23 01 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине-шкарпе и браници (цена 
позиције 1.1.18.1. ради издвајања објеката који се интензивније косе унутар категорије)

m² 12,32 комунални  

01 01 24 01 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине-растер (цена позиције 
1.1.18.1. ради издвајања паркинга)

m² 12,32 комунални  

01 01 25 01 кошење стрмих шкарпи, сакупљање, утовар и одвоз кошевине са падина – радови високог ризика m² 16,87 комунални  
01 01 26 01 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова m² 13,52 комунални  
01 01 26 02 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова – у отежаним условима m² 14,89 комунални  
01 01 26 03 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова – у условима високог ризика m² 17,59 комунални  
01 01 26 04 кошење корова моторним чистачем (део позиције 1.1.26.1. без сакупљања, утовара и одвоза корова) m² 6,58 комунални  
01 01 26 05 кошење корова моторним чистачем (део позиције 1.1.26.2. без сакупљања, утовара и одвоза корова), у 

отежаним условима 
m² 7,27 комунални  

01 01 26 06 кошење корова моторним чистачем (део позиције 1.1.26.3. без сакупљања, утовара и одвоза корова), у 
условима високог ризика

m² 8,54 комунални  

01 01 27 01 машинско кошење партерних травњака моторним и тракторским косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине

m² 3,78 комунални  

01 01 28 01 машинско кошење травњака висине од 30-40 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине

m² 12,84 комунални  

01 01 28 02 машинско кошење травњака висине од 30-40 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 14,13 комунални  

01 01 28 03 машинско кошење травњака висине од 30-40 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 16,73 комунални  

01 01 29 01 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.1. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине)

m² 6,05 комунални  

01 01 29 02 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.2. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 6,67 комунални  

01 01 29 03 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.3. без сакупљања, утова-
ра и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 7,91 комунални  

01 01 32 04 машинско кошење травњака висине 40-50 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине

m² 15,00 комунални  

01 01 32 05 машинско кошење травњака висине 40-50 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 16,46 комунални  

01 01 32 06 машинско кошење травњака висине 40-50 cm моторним чистачима и широкозахватним косачицама, 
сакупљање, утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 19,52 комунални  

01 01 32 07 машинско кошење травњака 40-50 cm – равне површине (део позиције 1.1.32.4 без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине)

m² 8,22 комунални  

01 01 32 08 машинско кошење травњака 40-50 cm – равне површине (део позиције 1.1.32.5 без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 8,99 комунални  
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

01 01 32 09 машинско кошење травњака 40-50 cm – равне површине (део позиције 1.1.32.6. без сакупљања, утовара и 
одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 10,70 комунални  

01 01 33 01 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине

m² 17,71 комунални  

01 01 33 02 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 19,60 комунални  

01 01 33 03 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 22,98 комунални  

01 01 34 01 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm – равне површине (део позиције 1.1.33.1. без сакупљања, 
утовара и одвоза кошевине)

m² 10,92 комунални  

01 01 34 02 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm – равне површине (део позиције 1.1.33.2. без сакупљања, 
утовара и одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 12,14 комунални  

01 01 34 03 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm – равне површине (део позиције 1.1.33.3. без сакупљања, 
утовара и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 14,16 комунални  

01 01 37 04 машинско кошење травњака висине преко 60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине

m² 20,28 комунални  

01 01 37 05 машинско кошење травњака висине преко 60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине у отежаним условима

m² 22,25 комунални  

01 01 37 06 машинско кошење травњака висине преко 60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 
одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика

m² 26,49 комунални  

01 01 37 07 машинско кошење травњака висине преко 60 cm – равне површине (део позиције 1.1.37.4. без сакупља-
ња, утовара и одвоза кошевине)

m² 12,14 комунални  

01 01 37 08 машинско кошење травњака висине преко 60 cm – равне површине (део позиције 1.1.37.5. без сакупља-
ња, утовара и одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 13,35 комунални  

01 01 37 09 машинско кошење травњака висине преко 60 cm – равне површине (део позиције 1.1.37.6. без сакупља-
ња, утовара и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 15,78 комунални  

01 01 38 01 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – 
равне површине

m² 19,29 комунални  

01 01 38 02 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – 
равне површине у отежаним условима

m² 21,24 комунални  

01 01 38 03 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – 
равне површине у условима високог ризика

m² 25,10 комунални  

01 01 39 01 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима – равне површине (део позиције 1.1.38.1. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине)

m² 12,35 комунални  

01 01 39 02 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима – равне површине (део позиције 1.1.38.2. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине), у отежаним условима 

m² 13,62 комунални  

01 01 39 03 кошење травњака висине преко 30 cm моторним чистачима – равне површине (део позиције 1.1.38.3. без 
сакупљања, утовара и одвоза кошевине), у условима високог ризика

m² 16,05 комунални  

01 02     ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА        
01 02 01 01 заливање травњака – хидрантска мрежа m² 3,72 комунални  
01 02 02 01 заливање травњака цистерном m² 13,24 комунални  
01 02 03 01 заливање травњака – аутоматски заливни систем m² 0,54 комунални  
01 03     ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА        
01 03 01 01 грабуљање, утовар и одвоз m² 9,70 комунални  
01 03 01 02 грабуљање, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 10,75 комунални  
01 03 01 03 грабуљање површина, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 12,56 комунални  
01 03 02 01 грабуљање без утовара и одвоза m² 5,62 комунални  
01 03 03 01 утовар и одвоз од грабуљања m² 4,08 комунални  
01 03 07 01 усисавање и одвоз листа m² 14,95 комунални  
01 03 08 01 уситњавање листа и кошевине m² 2,46 комунални  
01 03 09 01 сакупљање листа са неприступачних површина под културом, одлагање на привремену локацију до 300 

m, поновни утовар и одвоз на депонију до 15 km 
m² 28,70 комунални  

01 04     ОСТАЛИ РАДОВИ        
01 04 01 01 прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 40 gr/m²) m² 3,62 комунални  
01 04 01 02 прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 40 gr/m²), у отежа-

ним условима
m² 3,82 комунални  

01 04 01 03 прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 40 gr/m²), радови 
високог ризика

m² 4,23 комунални  

01 04 02 01 стартно ђубрење травњака– набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 70 gr/m²) m² 4,82 комунални  
01 04 03 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта на травњацима (30 gr/m²) m² 57,12 комунални  
01 04 03 02 ђубрење травњака пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²) m² 27,95 комунални  
01 04 04 01 сузбијање штетних глодара на зеленим површинама m² 1,74 комунални  
01 04 05 01 извлачење ивица на травњацима m’ 202,12 комунални  
01 05     ОБНОВА ТРАВЊАКА        
01 05 01 01 израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 

заливањем 
m² 195,14 комунални  

01 05 01 02 израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 
заливањем, у отежаним условима

m² 212,33 комунални  

01 05 01 03 израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 
заливањем, радови високог ризика

m² 243,61 комунални  

01 05 03 01 израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и 
натапањем

m² 738,50 комунални  
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01 05 03 02 израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и ната-
пањем, у отежаним условима

m² 780,29 комунални  

01 05 03 03 израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и ната-
пањем, радови високог ризика

m² 860,95 комунални  

01 05 04 01 аерација, подсејавање травњака мешавином семена и супстрата, поравнавање и заливање m² 97,68 комунални  
01 05 05 01 Хумузирање.

Ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље машинским путем.
Јединична цена обухвата коефицијент товарења 
(привремено повећање запремине)

m³ 2.698,00 комунални  

01 05 06 01 Хумузирање.
Ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље ручно.
Јединична цена обухвата коефицијент товарења 
(привремено повећање запремине)

m³ 2.994,00 комунални  

01 05 07 01 Хумус и компост.
Ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање мешавине хумусне земље и компоста, машинским 
путем.
Јединична цена обухвата коефицијент товарења 
(привремено повећање запремине)

m³ 4.505,00 комунални  

01 05 08 01 Хумус и компост.
Ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање мешавине хумусне земље и компоста, ручно.
Јединична цена обухвата коефицијент товарења 
(привремено повећање запремине)

m³ 4.871,00 комунални  

02       СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ        
02 01     САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА        
02 01 01 01 вађење прецветалог сезонског цвећа m² 48,23 комунални  
02 01 01 02 вађење прецветалог сезонског цвећа, у отежаним условима m² 52,30 комунални  
02 01 01 03 вађење прецветалог сезонског цвећа, радови високог ризика m² 59,59 комунални  
02 01 02 01 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 

сезонског цвећа
m² 775,46 комунални  

02 01 02 02 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
сезонског цвећа, у отежаним условима

m² 822,15 комунални  

02 01 02 03 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) -транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
сезонског цвећа, радови високог ризика

m² 902,74 комунални  

02 01 04 01 садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке сезонског 
цвећа

ком. 22,16 комунални  

02 01 04 02 садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке сезонског 
цвећа, у отежаним условима

ком. 23,49 комунални  

02 01 04 03 садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке сезонског 
цвећа, радови високог ризика

ком. 25,79 комунални  

02 01 04 04 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа m² 968,39 комунални  
02 01 04 05 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа, у отежаним условима m² 1.032,81 комунални  
02 01 04 06 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа, радови високог ризика m² 1.149,02 комунални  
02 01 05 01 израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима -просечне висине 15 cm. m’ 1.365,00 комунални  
02 01 06 01 израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима – шаблона за цветне апликације, просеч-

не висине 15 cm.
m² 3.206,00 комунални  

02 01 26 01 Набавка, транспорт и уградња ризле (бела, сива) гранулације 3 mm, у слоју од 10 cm, везане цементом, са 
арматурном мрежом Q 283.

m² 2.719,00 комунални  

02 01 27 01 Набавка, транспорт и уградња ризле (црвена) гранулације 3 mm, у слоју од 10 cm, везане цементом, са 
арматурном мрежом Q 283.

m² 2.409,00 комунални  

02 01 29 01 Испуна шаблона белом ризлом везана белим цементом (слој 6 cm) m² 1.867,00 комунални  
02 01 30 01 Фарбање ризле унутар шаблона m² 318,00 комунални  
02 02     ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА        
02 02 01 01 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа m² 109,37 комунални  
02 02 01 02 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа, у отежаним условима m² 120,43 комунални  
02 02 01 03 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа, радови високог ризика m² 138,55 комунални  
02 02 02 01 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа m² 11,15 комунални  
02 02 02 02 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 12,00 комунални  
02 02 02 03 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 13,70 комунални  
02 02 03 01 заливање сезонског цвећа цистерном m² 40,82 комунални  
02 02 03 02 заливање сезонског цвећа цистерном, у отежаним условима m² 44,89 комунални  
02 02 03 03 заливање сезонског цвећа цистерном, радови високог ризика m² 52,47 комунални  
02 02 04 01 заливање сезонског цвећа – аутоматски заливни систем m² 1,79 комунални  
02 02 05 01 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом m² 24,39 комунални  
02 02 05 02 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом, у отежаним условима m² 26,81 комунални  
02 02 05 03 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом, радови високог ризика m² 31,66 комунални  
02 02 06 01 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 gr/m²) m² 19,02 комунални  
02 02 06 02 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 gr/m²), у отежаним 

условима
m² 20,87 комунални  

02 02 06 03 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 gr/m²), радови 
високог ризика

m² 23,64 комунални  

02 02 07 01 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 59,07 комунални  
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02 02 07 02 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним 
условима

m² 62,76 комунални  

02 02 07 03 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), радови 
високог ризика

m² 70,15 комунални  

02 02 08 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/m²) m² 84,12 комунални  
02 02 08 02 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/m²), у отежаним условима m² 85,97 комунални  
02 02 08 03 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/m²), радови високог ризика m² 88,74 комунални  
02 02 09 01 ђубрење сезонског цвећа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²) m² 27,95 комунални  
02 02 09 02 ђубрење сезонског цвећа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²), у отежа-

ним условима
m² 30,72 комунални  

02 02 09 03 ђубрење сезонског цвећа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²), радови 
високог ризика

m² 35,34 комунални  

03       ПЕРЕНЕ, УКРАСНЕ ТРАВЕ И ЛУКОВИЦЕ        
03 01     САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА        
03 01 02 01 садња перена и украсних трава – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 

перена
ком. 94,86 комунални  

03 01 02 02 садња перена и украсних трава – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
перена, у отежаним условима

ком. 101,36 комунални  

03 01 02 03 садња перена и украсних трава – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
перена, радови високог ризика

ком. 112,65 комунални  

03 01 04 01 садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке луковица ком. 22,60 комунални  
03 01 04 02 садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке луковица, у отежа-

ним условима
ком. 23,96 комунални  

03 01 04 03 садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке луковица, радови 
високог ризика

ком. 25,90 комунални  

03 01 05 01 прерада луковица (вађење, чишћење, утовари одвоз, складиштење, превртање) ком. 27,44 комунални  
03 02     ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА        
03 02 01 01 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена m² 109,37 комунални  
03 02 01 02 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена, у отежаним условима m² 120,43 комунални  
03 02 01 03 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена, радови високог ризика m² 135,26 комунални  
03 02 02 01 заливање перена – хидрантска мрежа m² 11,15 комунални  
03 02 02 02 заливање перена – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 12,00 комунални  
03 02 02 03 заливање перена – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 13,70 комунални  
03 02 03 01 заливање перена цистерном m² 40,82 комунални  
03 02 03 02 заливање перена цистерном, у отежаним условима m² 44,89 комунални  
03 02 03 03 заливање перена цистерном, радови високог ризика m² 52,47 комунални  
03 02 04 01 заливање перена – аутоматски заливни систем m² 1,79 комунални  
03 02 05 01 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу 

без набавке сезонског цвећа
m² 775,46 комунални  

03 02 05 02 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу 
без набавке сезонског цвећа, у отежаним условима

m² 822,15 комунални  

03 02 05 03 садња сезонског цвећа (35 ком/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу 
без набавке сезонског цвећа, радови високог ризика

m² 902,74 комунални  

03 02 06 01 садња сезонског цвећа у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
сезонског цвећа

ком. 22,16 комунални  

03 02 06 02 садња сезонског цвећа у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
сезонског цвећа, у отежаним условима

ком. 23,49 комунални  

03 02 06 03 садња сезонског цвећа у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 
сезонског цвећа, радови високог ризика

ком. 25,79 комунални  

03 02 07 01 зимска припрема перена m² 93,99 комунални  
03 02 07 02 зимска припрема перена, у отежаним условима m² 102,44 комунални  
03 02 07 03 зимска припрема перена, радови високог ризика m² 115,47 комунални  
03 02 08 01 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена) m² 416,77 комунални  
03 02 08 02 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена), у отежаним условима m² 457,57 комунални  
03 02 08 03 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена), радови високог ризика m² 539,17 комунални  
03 02 08 04 прерада перена (вађење, дељење, чишћење украсних трава већих димензија) – уз употребу механизације ком. 1.650,40 комунални  
03 02 09 01 вађење перена, утовар и одвоз m² 214,66 комунални  
03 02 09 02 вађење перена, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 235,24 комунални  
03 02 09 03 вађење перена, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 276,42 комунални  
03 02 10 01 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање

(минерално ђубриво, 60 gr/m²)
m² 19,02 комунални  

03 02 10 02 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање
(минерално ђубриво, 60 gr/m²), у отежаним условима

m² 20,87 комунални  

03 02 10 03 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање
(минерално ђубриво, 60 gr/m²), радови високог ризика

m² 23,64 комунални  

03 02 11 01 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²)

m² 59,07 комунални  

03 02 11 02 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним условима

m² 62,76 комунални  

03 02 11 03 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²), радови високог ризика

m² 70,15 комунални  
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03 02 12 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта
(50 gr/m²)

m² 84,12 комунални  

03 02 12 02 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта
(50 gr/m²), у отежаним условима

m² 85,97 комунални  

03 02 12 03 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта
(50 gr/m²), радови високог ризика

m² 88,74 комунални  

03 02 13 01 ђубрење перена пелетираним органским ђубривом животињског порекла (100 gr/m²) m² 40,71 комунални  
03 02 13 02 ђубрење перена пелетираним органским ђубривом животињског порекла (100 gr/m²), у отежаним 

условима
m² 44,40 комунални  

03 02 13 03 ђубрење перена пелетираним органским ђубривом животињског порекла (100 gr/m²), радови високог 
ризика

m² 51,79 комунални  

03 02 14 01 сеча прецветалих цветова луковица, утовар и одвоз m² 50,76 комунални  
05       РУЖЕ        
05 01     САДЊА РУЖА        
05 01 04 01 садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке ружа ком. 263,04 комунални  
05 01 04 02 садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке ружа, у отежаним 

условима
ком. 284,80 комунални  

05 01 04 03 садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке ружа, радови високог 
ризика

ком. 325,10 комунални  

05 02     ОДРЖАВАЊЕ РУЖА        
05 02 01 01 одгртање – загртање ружа m² 68,33 комунални  
05 02 01 02 одгртање – загртање ружа, у отежаним условима m² 74,80 комунални  
05 02 01 03 одгртање – загртање ружа, радови високог ризика m² 88,65 комунални  
05 02 02 01 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање

(минерално ђубриво, 60 gr/m²)
m² 19,02 комунални  

05 02 02 02 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање
(минерално ђубриво, 60 gr/m²), у отежаним условима

m² 20,87 комунални  

05 02 02 03 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање
(минерално ђубриво, 60 gr/m²), радови високог ризика

m² 23,64 комунални  

05 02 03 01 ђубрење ружа – набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²)

m² 59,07 комунални  

05 02 03 02 ђубрење ружа – набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним условима

m² 62,76 комунални  

05 02 03 03 ђубрење ружа – набавка, транспорт и разастирање
(органско ђубриво, 0,01 m³/m²), радови високог ризика

m² 70,15 комунални  

05 02 03 04 ђубрење ружа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²) m² 42,59 комунални  
05 02 03 05 ђубрење ружа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²) у отежаним услови-

ма
m² 46,29 комунални  

05 02 03 06 ђубрење ружа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²), радови високог 
ризика

m² 53,67 комунални  

05 02 04 01 орезивање ружа m² 96,11 комунални  
05 02 04 02 орезивање ружа у отежаним условима m² 103,02 комунални  
05 02 04 03 орезивање ружа, радови високог ризика m² 117,86 комунални  
05 02 05 01 орезивање и везивање ружа пузавица m² 235,01 комунални  
05 02 06 01 окопавање са сечом прецветалих цветова m² 146,56 комунални  
05 02 06 02 окопавање са сечом прецветалих цветова, у отежаним условима m² 159,62 комунални  
05 02 06 03 окопавање са сечом прецветалих цветова, радови високог ризика m² 178,84 комунални  
05 02 07 01 заливање ружа – хидрантска мрежа m² 11,15 комунални  
05 02 07 02 заливање ружа – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 12,00 комунални  
05 02 07 03 заливање ружа – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 13,70 комунални  
05 02 08 01 заливање ружа цистерном m² 40,82 комунални  
05 02 08 02 заливање ружа цистерном, у отежаним условима m² 44,89 комунални  
05 02 08 03 заливање ружа цистерном, радови високог ризика m² 52,47 комунални  
05 02 09 01 заливање ружа – аутоматски заливни систем m² 1,79 комунални  
05 02 10 01 вађење ружа, утовар, одвоз ком. 304,89 комунални  
06       ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ        
06 01      – ЈЕДНОСТРАНИ ПАНЕЛИ        
06 01 01 01 израда заштитног слоја према фасади постављањем чепасте фолије. (за стамбене објекте) m² 1.112,00 комунални  
06 01 02 01 набавка једностраних панела,израда подконструкције, довоз и монтажа једностраног панела за зелени 

зид.
Панел за зелени зид: једнострани, затворен са задње стране термоформираним филцом, састављен од 
три слоја 

m² 34.998,00 комунални  

06 01 03 01 набавка, израда подконструкције, довоз и монтажа са ХТП-ом, једностраног панела за зелени зид. m² 38.620,00 комунални  
06 01 04 01 набавка, довоз и испуна панела дренажним материјалом за зелени зид – лоптице експандиране глине 

8-16 mm.
m² 453,14 комунални  

06 01 05 01 набавка, довоз, ручно мешање и испуна панела за зелени зид одговарајућим минералним супстратом. m² 2.228,87 комунални  
06 01 06 01 натапање супстрата у панелима Ca и Mg нитратним ђубривом. (ради припреме за садњу и ради одржа-

вања)
Обрачун по m² панела. 

m² 10,98 комунални  

06 01 07 01 Припрема и садња перена у једностране панеле зеленог зида (без набавке перена). 
(49 ком/m²) Обрачун по m² панела

m² 1.649,34 комунални  
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06 01 08 01 опремање подстанице са 2 зоне (покрива мах 30 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 2 зоне.

2 зоне 166.347,00 комунални  

06 01 09 01 опремање подстанице са 4 зоне (покрива мах 65 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 4 зоне.

4 зоне 201.369,00 комунални  

06 01 10 01 опремање подстанице са 6 зона (покрива мах 100 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 6 зона.

6 зона 235.420,00 комунални  

06 01 11 01 набавка, транспорт и уградња капљача на конструкцију цветних панела m’ 993,00 комунални  
06 02      – ДВОСТРАНИ ПАНЕЛИ        
06 02 01 01 набавка двостраних панела и израда носеће конструкције, довоз и уградња на чврстом застору самосто-

јећих двостраних панела: стубови крајњи носачи дим.60х60х3cm и међуносачи дим.60х60х3cm.
 Јединична цена је по једној страни панела за 1 m².

m² 32.139,00 комунални  

06 02 02 01 набавка, довоз и испуна панела дренажним материјалом за зелени зид – лоптице експандиране глине 
8-16 mm.

m² 453,14 комунални  

06 02 03 01 набавка, довоз, ручно мешање и испуна панела за зелени зид одговарајућим минералним супстратом, за 
семихидропони систем.

m² 2.228,87 комунални  

06 02 04 01 Припрема и садња перена у двостране панеле зеленог зида (без набавке перена).
(118ком/m²) Обрачун по m² панела.

m² 3.971,88 комунални  

06 02 05 01 опремање подстанице са 2 зоне (покрива мах 30 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 2 зоне.

2 зоне 166.347,00 комунални  

06 02 06 01 опремање подстанице са 4 зоне (покрива мах 65 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 4 зоне.

4 зоне 201.369,00 комунални  

06 02 07 01 опремање подстанице са 6 зона (покрива мах 100 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско заливање 
и фертигацију.
Обрачун за 6 зона.

6 зона 235.420,00 комунални  

06 03     ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА        
06 03 01 01 набавка и примена киселине (азотна, сумпорна, фосфорна-неорганске, или органске-лимунска) за 

корекцију pH воде.
Обрачун по m² панела.

m² 29,56 комунални  

06 03 03 01 набавка и редовна примена препарата за прихрану и биостимулацију, за правилан раст и развој биљака.
Обрачун по m² панела.

m² 40,56 комунални  

06 03 05 01 набавка и третирање зеленог зида препаратима за заштиту биљака.
Обрачун по m² панела.

m² 30,33 комунални  

06 03 06 01 редовно одржавање зеленог зида: 
провера функционисања заливног система, уклањање сувих делова биљака, орезивање.
Обрачун по m² панела.

m² 28,80 комунални  

06 03 07 01 редовно одржавање зеленог зида: 
провера функционисања заливног система, уклањање сувих делова биљака, орезивање.
(уз употребу ХТП-а)
Обрачун по m² панела.

m² 245,83 комунални  

06 03 08 01 зимско одржавање зеленог зида: 
Заливање зеленог зида ручним атомизерима, водом угрејаном на 30°C, како би се спречило пропадање 
биљака од зимске суше. Фолијарно аплицирање биостимулатора.
Обрачун по m² панела.

m² 260,40 комунални  

06 03 09 01 чишћење заливног система специјалним средствима са фосфорном киселином и испирање система. (пре 
пролећног пуштања у рад)
Обрачун по m² панела.

m² 28,78 комунални  

06 03 10 01 демонтажа и поновна монтажа једностраног панела ради замене садница 
Обрачун по комаду панела.

ком. 3.033,55 комунални  

06 03 11 01 замена перена у панелима зеленог зида (без набавке перена).
Обрачун по комаду перене.

ком. 33,66 комунални  

06 03 12 01 замена перена у панелима зеленог зида на лицу места уз употребу хидрауличне платформе ХТП-а. (без 
набавке перена)
Обрачун по комаду перене.

ком. 261,01 комунални  

06 03 14 01 замена садница сезонског цвећа (контејнерске саднице Ø2-5) у панелима зеленог зида.(без набавке 
сезонског цвећа)

ком. 21,20 комунални  

06 03 15 01 прерада перена у једностраним панелима
Обрачун по m² панела

m² 2.653,84 комунални  

06 03 16 01 прерада перена у двостраним панелима 
Обрачун по m² панела

m² 6.390,88 комунални  

06 04     ПОПРАВКА ЦВЕТНИХ ПАНЕЛА (ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА)        
06 04 01 01 поправка конструкције цветних панела 

(једностраних или двостраних)
Обрачун по m² панела

m² 6.928,00 комунални  

06 04 02 01 демонтажа, обезбеђење спојева панела и поновна монтажа цветних панела (једностраних или двостра-
них)
Обрачун по m² панела

m² 2.096,00 комунални  

06 04 03 01 постављање ормана за заливни систем комплет 39.388,00 комунални  
06 04 04 01 набавка, транспорт и уградња црева са капљачима, на конструкције цветних панела m’ 1.055,00 комунални  
07       ПУЗАВИЦЕ       
07 01     САДЊА ПУЗАВИЦА        
07 01 02 01 садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места ком. 204,69 комунални  
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09       ЖИВА ОГРАДА        
09 01     САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ        
09 01 01 01 садња живе ограде (Ligustrum 10 ком/m’) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке живе ограде
m’ 537,85 комунални  

09 01 01 02 садња живе ограде (Ligustrum 10 ком/m’) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке живе ограде, у отежаним условима

m’ 592,34 комунални  

09 01 01 03 садња живе ограде (Ligustrum 10 ком/m’) -транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке живе ограде, радови високог ризика

m’ 692,99 комунални  

09 01 02 01 садња живе ограде (контејнерске саднице) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке садница 

ком. 229,66 комунални  

09 01 02 02 садња живе ограде (контејнерске саднице) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке садница, у отежаним условима

ком. 245,60 комунални  

09 01 02 03 садња живе ограде (контејнерске саднице) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке садница, радови високог ризика

ком. 274,75 комунални  

09 01 03 01 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз m’ 576,52 комунални  
09 01 03 02 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз, у отежаним условима m’ 623,27 комунални  
09 01 03 03 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m’ 725,15 комунални  
09 02     ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ        
09 02 01 01 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз m² 64,00 комунални  
09 02 01 02 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 67,67 комунални  
09 02 01 03 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 73,16 комунални  
09 02 02 01 скраћивање живе ограде, утовар и одвоз m² 217,02 комунални  
09 02 02 02 скраћивање живе ограде, утовар и одвозу, у отежаним условима m² 226,92 комунални  
09 02 02 03 скраћивање живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 244,89 комунални  
09 02 03 01 окопавање и плевљење живе ограде m² 59,26 комунални  
09 02 03 02 окопавање и плевљење живе ограде, у отежаним условима m² 64,18 комунални  
09 02 03 03 окопавање и плевљење живе ограде, радови високог ризика m² 74,01 комунални  
09 02 04 01 заливање живе ограде – хидрантска мрежа m² 11,15 комунални  
09 02 04 02 заливање живе ограде – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 12,00 комунални  
09 02 04 03 заливање живе ограде – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 13,70 комунални  
09 02 05 01 заливање живе ограде цистерном m² 40,82 комунални  
09 02 05 02 заливање живе ограде цистерном, у отежаним условима m² 44,89 комунални  
09 02 05 03 заливање живе ограде цистерном, радови високог ризика m² 52,47 комунални  
09 02 06 01 заливање живе ограде – аутоматски заливни систем m² 1,79 комунални  
09 02 07 01 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 гр/m²) m² 19,02 комунални  
09 02 07 02 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 гр/m²), у отежаним 

условима
m² 20,87 комунални  

09 02 07 03 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60 гр/m²), радови високог 
ризика

m² 23,64 комунални  

09 02 08 01 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 59,07 комунални  
09 02 08 02 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним 

условима
m² 62,76 комунални  

09 02 08 03 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), радови високог 
ризика

m² 70,15 комунални  

10       ШИБЉЕ        
10 01     САДЊА ШИБЉА        
10 01 05 01 садња зимзеленог и листопадног шибља – транспорт и комплетна припрема површине за садњу, без 

набавке садница
ком. 344,93 комунални  

10 01 05 02 садња зимзеленог и листопадног шибља – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке садница, у отежаним условима 

ком. 379,24 комунални  

10 01 05 03 садња зимзеленог и листопадног шибља – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 
набавке садница, радови високог ризика

ком. 439,57 комунални  

10 01 06 01 пресађивање шибља m² 1.168,57 комунални  
10 01 06 02 пресађивање шибља, у отежаним условима m² 1.277,25 комунални  
10 01 06 03 пресађивање шибља, радови високог ризика m² 1.495,90 комунални  
10 01 07 01 вађење шибља, утовар, одвоз ком. 304,89 комунални  
10 01 07 02 вађење шибља, утовар, одвоз, у отежаним условима ком. 330,36 комунални  
10 01 07 03 вађење шибља, утовар, одвоз, радови високог ризика ком. 372,46 комунални  
10 02     ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА        
10 02 01 01 орезивање шибља, утовар, одвоз m² 268,23 комунални  
10 02 01 02 орезивање шибља, утовар, одвоз, у отежаним условима m² 285,11 комунални  
10 02 01 03 орезивање шибља, утовар, одвоз, радови високог ризика m² 319,14 комунални  
10 02 02 01 риљање шибља m² 101,58 комунални  
10 02 02 02 риљање шибља, у отежаним условима m² 110,81 комунални  
10 02 02 03 риљање шибља, радови високог ризика m² 129,28 комунални  
10 02 03 01 радикална сеча шибља, утовар и одвоз m² 371,47 комунални  
10 02 03 02 радикална сеча шибља, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 396,02 комунални  
10 02 03 03 радикална сеча шибља, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 444,35 комунални  
10 02 04 01 заливање шибља – хидрантска мрежа m² 11,15 комунални  
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10 02 04 02 заливање шибља – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 12,00 комунални  
10 02 04 03 заливање шибља – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 13,70 комунални  
10 02 05 01 заливање шибља цистерном m² 40,82 комунални  
10 02 05 02 заливање шибља цистерном, у отежаним условима m² 44,89 комунални  
10 02 05 03 заливање шибља цистерном, радови високог ризика m² 52,38 комунални  
10 02 06 01 заливање шибља – аутоматски заливни систем m² 1,79 комунални  
10 02 07 01 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање

 (минерално ђубриво, 60 gr/m²)
m² 19,02 комунални  

10 02 07 02 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање
 (минерално ђубриво, 60 gr/m²), у отежаним условима 

m² 20,87 комунални  

10 02 07 03 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање
 (минерално ђубриво, 60 gr/m²), радови високог ризика

m² 23,64 комунални  

10 02 08 01 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 59,07 комунални  
10 02 08 02 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним усло-

вима 
m² 62,76 комунални  

10 02 08 03 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), радови високог 
ризика

m² 70,15 комунални  

10 02 08 04 ђубрење шибља пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150гр/m²) m² 42,59 комунални  
10 02 08 05 ђубрење шибља пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150гр/m²), у отежаним 

условима 
m² 46,29 комунални  

10 02 08 06 ђубрење шибља пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150гр/m²), радови високог 
ризика

m² 53,67 комунални  

11       ДРВЕЋЕ        
11 01     САДЊА ДРВЕЋА        
11 01 02 01 транспорт, садња садница високих лишћара обим стабла (10/12 cm, 12/14 cm), дим.бусена (30-35 cm) без 

набавке садница 
ком. 2.958,00 комунални  

11 01 02 02 транспорт, садња школованих садница високих лишћара (3 пута школоване, обим стабла (cm) 14/16, 
16/18,18/20, дим.бусена (35-60 cm) без набавке садница 

ком. 8.317,96 комунални  

11 01 02 03 транспорт, садња школованих садница високих лишћара (4 пута школоване, обим стабла (cm) 20/25, 
25/30,30/35, дим.бусена (60 -110 cm) без набавке садница

ком. 13.072,49 комунални  

11 01 04 01 садња школованих високих четинара, висине 2-3м – транспорт и комплетна припрема садног места без 
набавке садница

ком. 3.004,00 комунални  

11 01 04 02 транспорт, садња школованих садница високих четинара (висине преко 3,00м) без набавке садница ком. 13.072,49 комунални  
11 01 06 01 садња школованих средњих и ниских лишћара, висине 1,5-2м – транспорт и комплетна припрема садног 

места са анкерисањем без набавке садница
ком. 2.212,58 комунални  

11 01 08 01 садња школованих средњих и ниских четинара, висине 1,5-2м – транспорт и комплетна припрема садног 
места без набавке садница

ком. 1.678,33 комунални  

11 01 10 01 садња полеглих четинара висине 0,30-0,50м -транспорт и комплетна припрема садног места без набавке 
садница

ком. 648,08 комунални  

11 01 13 01 садња лишћара или четинара за пошумљавање – транспорт и комплетна припрема садног места без 
набавке садница

ком. 658,42 комунални  

11 01 14 01 машинско пресађивање стабала пречника до 15 cm ком. 108.559,53 комунални  
11 01 14 02 машинско пресађивање стабала пречника од 16 до 30 cm ком. 139.914,87 комунални  
11 01 14 03 машинско пресађивање стабала пречника од 31 до 45 cm ком. 173.960,22 комунални  
11 01 15 01 ручно пресађивање младих садница ком. 7.586,87 комунални  
11 01 16 01 вађење парковских садница, утовар и одвоз до 15 km. ком. 16.433,17 комунални  
11 02     ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА        
11 02 01 01 естетско обликовање круне посебних форми лишћара ком. 1.237,37 комунални  
11 02 02 01 естетско обликовање круне топијарних форми лишћара ком. 3.555,94 комунални  
11 02 03 01 естетско обликовање круне посебних форми четинара ком. 1.600,78 комунални  
11 02 04 01 естетско обликовање круне топијарних форми четинара ком. 7.487,93 комунални  
11 02 05 01 окопавање садница са чанковањем ком. 85,88 комунални  
11 02 06 01 сеча избојака и заперака, утовар и одвоз ком. 128,62 комунални  
11 02 08 01 ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 500 gr/ком) ком. 264,68 комунални  
11 02 09 01 ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,02 m³/ком) ком. 118,05 комунални  
11 02 09 02 ђубрење парковских садница пелетираним органским ђубривом животињског порекла (3kg/ком) ком. 176,37 комунални  
11 02 10 01 набавка, транспорт и аплицирање оплемењивача земљишта 

(150 gr/ком)
Обрачун по комаду стабла

ком. 219,12 комунални  

11 02 11 01 заливање садница – хидрантска мрежа ком. 21,49 комунални  
11 02 12 01 заливање садница цистерном ком. 97,67 комунални  
11 02 13 01 заливање садница – аутоматски заливни систем ком. 2,68 комунални  
11 02 14 01 набавка, транспорт и уградња анкера 

обрачун по комаду анкера
ком. 816,96 комунални  

11 02 14 02 набавка, транспорт и уградња комплета (3 кочића) за анкеровање високих четинара 
обрачун по ком саднице

ком. 614,62 комунални  

11 02 15 01 исправљање анкера ком. 375,00 комунални  
11 02 16 01 зимска заштита високих егзота ком. 15.255,95 комунални  
11 02 17 01 уклањање зимске заштите са високих егзота ком. 4.205,17 комунални  
11 03     СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА        
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11 03 01 01 сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.355,87 комунални  
11 03 02 01 сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 557,13 комунални  
11 03 03 01 сеча сувих грана са ХТП -ом, утовар и одвоз ком. 3.748,47 комунални  
11 03 04 01 сеча сувих грана са ХТП -ом, без утовара и одвоза ком. 2.198,24 комунални  
11 04     ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА        
11 04 01 01 издизање круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.314,90 комунални  
11 04 02 01 издизање круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 491,34 комунални  
11 04 03 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 3.659,83 комунални  
11 04 04 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 2.109,60 комунални  
11 05     ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНА-

МА СТАБАЛА
       

11 05 01 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, утовар и одвоз ком. 7.578,57 комунални  
11 05 02 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, без утовара и одвоза ком. 4.817,21 комунални  
11 05 03 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 9.874,83 комунални  
11 05 04 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 6.338,35 комунални  
11 05 05 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 13.172,28 комунални  
11 05 06 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 8.909,12 комунални  
11 05 07 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 19.847,50 комунални  
11 05 08 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 13.404,33 комунални  
11 05 09 01 интревентни радови у крунама стабала са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 40.028,71 комунални  
11 05 10 01 интревентни радови у крунама стабала са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 27.142,36 комунални  
11 05 11 01 орезивање стабала до 5 m (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 2.211,55 комунални  
11 05 12 01 орезивање стабала до 5 m (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза ком. 1.013,45 комунални  
11 05 13 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 10.564,80 комунални  
11 05 14 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 6.204,76 комунални  

11 05 15 01 скидање пузавица са стабала, утовар и одвоз ком. 586,28 комунални  
11 06     СЕЧА СТАБАЛА        
11 06 01 01 сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком. 1.873,47 комунални  
11 06 02 01 сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком. 613,90 комунални  
11 06 03 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 4.128,26 комунални  
11 06 04 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 2.674,91 комунални  
11 06 05 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, утовар и одвоз ком. 3.450,83 комунални  
11 06 06 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, без утовара и одвоза ком. 1.416,14 комунални  
11 06 07 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 6.151,28 комунални  
11 06 08 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 3.874,37 комунални  
11 06 09 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm, утовар и одвоз ком. 7.750,98 комунални  
11 06 10 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm, без утовара и одвоза ком. 2.822,45 комунални  
11 06 11 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 12.917,27 комунални  
11 06 12 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 6.343,95 комунални  
11 06 13 01 сеча стабала пречника од 51 – 70, утовар и одвоз ком. 10.001,27 комунални  
11 06 14 01 сеча стабала пречника од 51 – 70, без утовара и одвоза ком. 6.253,48 комунални  
11 06 15 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 19.970,00 комунални  
11 06 16 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 13.423,85 комунални  
11 06 17 01 сеча стабала пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 17.938,54 комунални  
11 06 18 01 сеча стабала пречника преко 70 cm, без утовара и одвоза ком. 10.363,76 комунални  
11 06 19 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 39.940,00 комунални  
11 06 20 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 26.847,69 комунални  
11 06 21 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удaљеност до 50м ком. 1.132,05 комунални  
11 06 22 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 51-100м ком. 1.702,33 комунални  
11 06 23 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 101-200м ком. 3.404,66 комунални  
11 07     РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА        
11 07 01 01 ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 2.522,05 комунални  
11 07 02 01 ручно вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 3.694,73 комунални  
11 07 03 01 ручно вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 6.721,19 комунални  
11 07 04 01 ручно вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 10.088,20 комунални  
11 08     МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА        
11 08 01 01 машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 2.102,94 комунални  
11 08 02 01 машинско вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 3.139,25 комунални  
11 08 03 01 машинско вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 5.497,49 комунални  
11 08 04 01 машинско вађење пањева пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 8.290,48 комунални  
12        ДРВОРЕДИ        
12 01     САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА        
12 01 01 01 транспорт, садња дрворедних садница (обим стабла 10/12, 12/14 cm, висина од бусена до развођа круне 

2 m, дим.бусена 30-35 cm) са ископом јама, заменом загађене земље, корелацијом, бандажирањем и 
заливањем, без набавке садница

ком. 5.758,47 комунални  
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12 01 02 01 транспорт, садња школованих дрворедних садница (3 пута школоване, обим стабла 14/16, 16/18,18/20 
cm, висина од бусена до развођа круне 2 m, дим.бусена 35-60 cm), са ископом јама, заменом загађене 
земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем, без набавке садница

ком. 11.984,96 комунални  

12 01 02 02 транспорт, садња школованих дрворедних садница високих лишћара (3 пута школоване, обим стабла 
(cm) 14/16, 16/18,18/20, дим.бусена (35-60 cm), висина од бусена до развођа круне 2 m, без набавке садница

ком. 8.317,96 комунални  

12 01 03 01 транспорт, садња школованих дрворедних садница (4 пута школоване, обим стабла 20/25, 25/30,30/35 
cm, висина од бусена до развођа круне минимум 2 m, дим.бусена 60-110 cm), са ископом јама, заменом 
загађене земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем, без набавке садница

ком. 20.447,53 комунални  

12 01 03 02 транспорт, садња школованих дрворедних садница високих лишћара (4 пута школоване, обим стабла 
(cm) 20/25, 25/30,30/35, дим.бусена (60 – 110 cm), висина од бусена до развођа круне минимум 2 m, без 
набавке садница 

ком. 13.072,49 комунални  

12 01 04 01 ручно пресађивање садница ком. 31.971,87 комунални  
12 01 04 02 вађење дрворедних садница, утовар и одвоз до 15 km. ком. 16.433,17 комунални  
12 01 05 01 отварање садног места за потребе измештања саднице ком. 10.645,00 комунални  
12 01 06 01 затварање садног места након пресађивања саднице ком. 9.986,00 комунални  
12 01 07 01 пресађивање дрворедне саднице – измештање на удаљеност до 50 м ком. 29.071,00 комунални  
12 01 09 01 анкеровање садница 

Обрачун по комаду анкера.
ком. 816,96 комунални  

12 01 10 01 анкеровање дрворедних садница подземним утегама – шпанерима
Обрачун по комаду саднице.

ком. 3.860,59 комунални  

12 01 10 02 Израда и уградња тањирастог подземног анкера за утеге од арматуре РА Ø 16
Обрачун по комаду анкера

ком. 1.236,00 комунални  

12 01 11 01 набавка, транспорт и полагање коругованог црева у садну јаму ради заливања садница
Обрачун по комаду саднице.

ком. 1.633,12 комунални  

12 01 12 01 израда супстрата за дрворедне саднице (мешавина 30% камени агрегат 2-4 cm, 30% песка фракције 2, 
40% хумус), транспорт и уградња у садну јаму.

m³ 3.036,00 комунални  

12 01 13 01 набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q785 на дну садне јаме
Обрачун по комаду саднице.

ком. 2.151,00 комунални  

12 01 14 01 Набавка, транспорт и постављање вертикалне заштите од трске ком. 391,00 комунални  
12 02     ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА        
12 02 01 01 заливање дрворедних садница цистерном ком. 97,67 комунални  
12 02 02 01 заливање дрворедних садница – хидрантска мрежа ком. 21,49 комунални  
12 02 03 01 заливање дрворедних садница – аутоматски заливни систем ком. 4,47 комунални  
12 02 05 01 прихрањивање дрворедних стабала 

(минерално ђубриво,500 gr/ком)
ком. 84,68 комунални  

12 02 06 01 ђубрење дрворедних стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,02 m³/ком) ком. 118,05 комунални  
12 02 06 02 ђубрење дрворедних садница пелетираним органским ђубривом животињског порекла (3 kg/ком) ком. 176,37 комунални  
12 02 07 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта.

Обрачун по комаду стабла (200 гр/m²)
ком. 286,62 комунални  

12 02 08 01 окопавање садница са чанковањем ком. 85,88 комунални  
12 02 09 01 замена загађене земље око садница ком. 1.308,79 комунални  
12 02 10 01 сеча избојака и заперака, утовар и одвоз ком. 128,62 комунални  
12 02 11 01 чишћење садних места ком. 62,51 комунални  
12 02 12 01 чишћење садних места са подизањем хоризонталне заштите ком. 452,64 комунални  
12 02 13 01 механичко уклањање траве из садног места ком. 136,35 комунални  
12 03     ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖА-

НИМ УСЛОВИМА
       

12 03 01 01 обликовање круне стабла од 5-12 m висине, утовар и одвоз ком. 10.588,77 комунални  
12 03 02 01 обликовање круне стабла од 5-12 m висине, без утовара и одвоза ком. 6.713,18 комунални  
12 03 03 01 обликовање круне стабла од 12-18 m висине, утовар и одвоз ком. 11.879,56 комунални  
12 03 04 01 обликовање круне стабла од 12-18 m висине, без утовара и одвоза ком. 7.616,40 комунални  
12 03 05 01 обликовање круне стабла од 18-22 m висине, утовар и одвоз ком. 19.847,50 комунални  
12 03 06 01 обликовање круне стабла од 18-22 m висине, без утовара и одвоза ком. 13.404,33 комунални  
12 03 07 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине, утовар и одвоз ком. 29.786,18 комунални  
12 03 08 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине, без утовара и одвоза ком. 20.097,19 комунални  
12 03 09 01 интревентни радови у крунама стабала, утовар и одвоз ком. 60.813,85 комунални  
12 03 10 01 интревентни радови у крунама стабала, без утовара и одвоза ком. 41.435,88 комунални  
12 04     ПРОРЕДА КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 04 01 01 прореда круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.727,08 комунални  
12 04 02 01 прореда круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 688,72 комунални  
12 04 03 01 прореда круне стабала од 5-17 m висине, утовар и одвоз ком. 6.130,64 комунални  
12 04 04 01 прореда круне стабала од 5-17 m висине, без утовара и одвоза ком. 3.563,06 комунални  
12 04 05 01 прореда круне стабала преко 17 m висине, утовар и одвоз ком. 9.908,83 комунални  
12 04 06 01 прореда круне стабала преко 17 m висине, без утовара и одвоза ком. 6.711,47 комунални  
12 05     ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 05 01 01 издизање круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.666,79 комунални  
12 05 02 01 издизање круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 601,00 комунални  
12 05 03 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 4.987,83 комунални  
12 05 04 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 2.856,26 комунални  
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12 06     СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 06 01 01 сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.727,08 комунални  
12 06 02 01 сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 688,72 комунални  
12 06 03 01 сеча сувих грана од 5-17 m висине, утовар и одвоз ком. 5.109,71 комунални  
12 06 04 01 сеча сувих грана од 5-17 m висине, без утовара и одвоза ком. 2.978,14 комунални  
12 06 05 01 сеча сувих грана преко 17 m висине, утовар и одвоз ком. 7.980,43 комунални  
12 06 06 01 сеча сувих грана преко 17 m висине, без утовара и одвоза ком. 5.412,85 комунални  
12 07     ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ        
12 07 01 01 сеча грана око ел. инсталација, утовар и одвоз ком. 3.748,47 комунални  
12 07 02 01 сеча грана око електричних инсталација, без утовара и одвоза ком. 2.198,24 комунални  
12 07 03 01 сеча грана око саобраћајне сигнализације, утовар и одвоз ком. 1.355,87 комунални  
12 07 04 01 сеча грана око саобраћајне сигнализације, без утовара и одвоза ком. 557,13 комунални  
12 08     ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 08 01 01 орезивање стабала до 5 m висине (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 4.060,72 комунални  
12 08 02 01 орезивање стабала до 5 m висине (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 1.664,52 комунални  

12 08 03 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 14.194,77 комунални  
12 08 04 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 8.284,49 комунални  

12 08 05 01 естетско обликовање круне посебних форми лишћара са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 8.565,90 комунални  
12 09     СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 09 01 01 сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком. 2.882,27 комунални  
12 09 02 01 сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком. 944,47 комунални  
12 09 03 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 5.533,33 комунални  
12 09 04 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 3.111,09 комунални  
12 09 05 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, утовар и одвоз ком. 5.422,73 комунални  
12 09 06 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, без утовара и одвоза ком. 2.225,36 комунални  
12 09 07 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 10.470,27 комунални  
12 09 08 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 6.594,68 комунални  
12 09 09 01 сеча стабала пречника од 31 – 50, утовар и одвоз ком. 13.512,17 комунални  
12 09 10 01 сеча стабала пречника од 31 – 50, без утовара и одвоза ком. 4.552,35 комунални  
12 09 11 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 23.507,37 комунални  
12 09 12 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 11.558,16 комунални  
12 09 13 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm, утовар и одвоз ком. 19.135,43 комунални  
12 09 14 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm, без утовара и одвоза ком. 10.429,05 комунални  
12 09 15 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 39.940,00 комунални  
12 09 16 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 26.847,69 комунални  
12 09 17 01 сеча стабала пречника преко 70, утовар и одвоз ком. 38.205,58 комунални  
12 09 18 01 сеча стабала пречника преко 70, без утовара и одвоза ком. 20.792,81 комунални  
12 09 19 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 79.880,00 комунални  
12 09 20 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 53.695,38 комунални  
12 09 21 01 употреба скеле и ужади, или мердевина и алпинистичке опреме

Обрачун по часу.
час 3.792,00 комунални  

12 10     РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 10 01 01 ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 4.035,28 комунални  
12 10 02 01 ручно вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 5.750,27 комунални  
12 10 03 01 ручно вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 8.828,62 комунални  
12 10 04 01 ручно вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 12.431,82 комунални  
12 11     МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 11 01 01 машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 3.356,61 комунални  
12 11 02 01 машинско вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 4.708,87 комунални  
12 11 03 01 машинско вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 7.570,11 комунални  
12 11 04 01 машинско вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 10.363,10 комунални  
13       МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА        
13 01     ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА        
13 01 01 01 израда, транспорт и уградња корсета од флаха ком. 14.462,00 комунални  
13 01 02 01 израда, транспорт и уградња корсета од арматуре Ø10 ком. 9.639,00 комунални  
13 01 03 01 израда, транспорт и уградња бетонског прстена око садног места ком. 11.344,00 комунални  
13 01 03 02 израда, транспорт и уградња металне ограде око садног места, 

тип „Француска”, без урачунатих темеља, са варењем на постојећи Л профил
m’ 11.120,00 комунални  

13 01 04 01 поправка металних заштитника корсета 
(варење недостајућих делова) – по корсету

ком. 5.088,00 комунални  

13 01 05 01 намештање-исправљање корсета ком. 378,00 комунални  
13 01 06 01 постављање вертикалне заштите од трске на стаблима ком. 544,00 комунални  
13 01 06 02 уклањање вертикалне заштите од трске са стабала ком. 196,00 комунални  
13 01 07 01 замена везица на вертикалној заштитити од трске ком. 186,00 комунални  
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13 01 08 01 израда, транспорт и уградња лучних корсета (метална заштита за стабло) – без месингане информацио-
не плочице, тип „Булевар краља Александра „

ком. 5.983,00 комунални  

13 01 09 01 израда месингане информационе табле за лучни корсет – металну заштиту око стабла
Наплаћиваће се по рачуну извођача 

ком. 10.000,00 комунални  

13 01 09 02 Полирање месингане инфо плочице у Бул. краља Александра, са демонтажом и монтажом
Наплаћиваће се по рачуну извођача 

ком. 4.696,00 комунални  

13 01 10 01 демонтажа, утовар и одвоз вертикалне заштите – корсета ком. 2.878,00 комунални  
13 01 11 01 Израда и монтажа дрвене плочице „Моје дрво” са ласерски изгравираним текстом. Наплата по рачуну ком. 728,00 комунални  
13 02     ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА        
13 02 01 01 набавка, транспорт и уградња хоризонталне решетке око стабала од ливеног гвожђа

Наплаћиваће се по рачуну извођача
m² 65.000,00 комунални  

13 02 02 01 набавка, транспорт и уградња хоризонталне заштите на стаблима од алуминијум силицијума
Наплаћиваће се по рачуну извођача

m² 65.000,00 комунални  

13 02 03 01 израда, транспорт и уградња металне хоризонталне решетке око стабала од металних профила m² 42.936,00 комунални  
13 02 03 02 израда, транспорт и уградња подконструкције за металне хоризонталне решетке око стабала (Трг 

републике)
ком. 35.594,00 комунални  

13 02 04 01 поправка хоризонталне решетке (замена недостајућих или оштећених делова – до 5 комада) ком. 9.508,00 комунални  
13 02 05 01 демонтажа, утовар и одвоз хоризонталне решетке ком. 4.180,00 комунални  
13 02 06 01 демонтажа, утовар и одвоз бетонског заштитног прстена ком. 3.275,00 комунални  
13 02 07 01 проширивање хоризонталне заштите на дрворедима ком. 3.525,00 комунални  
13 02 07 02 преправка хоризонталне заштите стабала у дрвореду у Бул. краља Александра ком. 17.617,00 комунални  
13 03     БРАНИЦИ, АНКЕРИ, ГРАНИЧНИЦИ        
13 03 01 01 вађење, утовар и одвоз поломљених браника или анкера ком. 1.181,00 комунални  
13 03 02 01 исправљање накривљених анкера уз стабилизацију гуртном ком. 375,00 комунални  
13 03 03 01 исправљање лимених граничника са поновним анкерисањем m 323,00 комунални  
14       СНИМАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ        
14 01 01 01 геодетско снимање и израда топографског плана размере 1:100 

(са додатном обрадом) за потребе ажурирања базе ГИС-а зелених површина. Наплата по рачуну изво-
ђача.

hа 20.000,00 ПДВ 20%  

14 01 02 01 снимање вегетације и обрада података уз употребу ГИС алата на основу ажурираног геодетског снимка 
ради израде мануала валоризације вегетације. Наплата по рачуну извођача.

час 1.764,00 ПДВ 20%  

14 01 02 02 Геодетско снимање за потребе измештања садног места и уношење у ГИС. Обрачун по комаду саднице 
која се измешта.
Наплата по рачуну.

час 1.637,71 ПДВ 20%  

15       ЧИСТОЋА        
15 01     ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ        
15 01 02 01 чишћење чврстих застора и стабилизованих стаза дувачем m² 0,58 комунални  
15 01 03 01 чишћење чврстих застора ауточистилицом m² 2,02 комунални  
15 01 04 01 сакупљање лаког отпада без утовара и одвоза m² 0,16 комунални  
15 01 05 01 утовар и одвоз лаког отпада m² 0,23 комунални  
15 01 06 01 сакупљање лаког отпада са утоваром и одвозом m² 0,39 комунални  
15 01 07 01 сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из отворених канала m² 141,21 комунални  
15 01 08 01 сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из канала са решетком (скидање решетке, чишћење 

канала и враћање решетке)
m’ 230,00 комунални  

15 01 09 01 ручно чишћење клупа од прљавштине и наноса
Обрачун по клупи

ком. 42,54 комунални  

15 01 09 02 прање клупа ком. 269,36 комунални  
15 01 10 01 уклањање дивљих депонија m³ 3.190,00 комунални  
15 01 11 01 скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар и одвоз m² 48,69 комунални  
15 01 12 01 скидање путног наноса са утоваром и одвозом m³ 3.990,00 комунални  
15 01 13 01 уклањање муља и наплавина са чврстих застора у просечном слоју од д=5 cm, утовар и одвоз m² 119,42 комунални  
15 01 14 01 уклањање муља и наплавина са травњака у просечном слоју од д=5 cm, утовар и одвоз m² 140,24 комунални  
15 01 15 01 пражњење ђубријера са утоваром и одвозом ком. 183,22 комунални  
15 01 16 01 пражњење ђубријера без утовара и одвоза ком. 66,67 комунални  
15 01 16 02 прање ђубријера ком. 336,81 комунални  
15 01 17 01 прање чврстих застора – хидрантска мрежа m² 5,35 комунални  
15 01 18 01 прање чврстих застора цистерном m² 25,09 комунални  
15 01 20 01 дезинфекција површина леђним прскалицама m² 8,08 комунални  
15 01 21 01 дезинфекција површина трактором са ношеном атомизером (400л) m² 5,79 комунални  
15 02     ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА        
15 02 01 01 ручни утовар и одвоз песка m³ 1.695,00 комунални  
15 02 02 01 набавка, транспорт и насипање песка фракција „0”(„Дунавац”), у пешчаник m³ 2.576,00 комунални  
15 02 03 01 набавка, транспорт и насипање песка фракција „1” у пешчаник m³ 3.196,00 комунални  
15 03     МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА        
15 03 01 01 механичко уклањање траве са чврстих застора струшкама m² 136,35 комунални  
15 03 02 01 механичко уклањање траве са чврстих застора биотримером m² 12,32 комунални  
15 04     ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА        
15 04 01 01 машинско чишћење снега m² 9,97 комунални  
15 04 02 01 ручно чишћење снега m² 19,94 комунални  
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15 04 03 01 посипање соли m² 6,65 комунални  
15 04 04 01 прскање емулзије CaCl2 леђном прскалицом m² 7,87 комунални  
15 04 05 01 прскање емулзије CaCl2 трактором са атомизером m² 1,67 комунални  
15 04 06 01 посипање гранула за топљење снега и леда – залеђене површине m² 18,46 комунални  
15 04 07 01 разбијање леда m² 115,21 комунални  
15 04 08 01 стресање снега са живе ограде m² 12,19 комунални  
15 04 09 01 стресање снега са четинара ком. 68,68 комунални  
15 04 10 01 чишћење снега са клупа ком. 4,99 комунални  
15 04 11 01 зимска припрема четинара везивањем ком. 175,02 комунални  
15 04 12 01 чишћење снега, хортикултурне машине са прикључцима за чишћење снега – даска за снег (мотокултива-

тори и трактори)-ширина захвата даске за снег од 0,8 до 1,25 m
час 2.570,00 комунални  

15 04 13 01 чишћење снега, хортикултурне машине са прикључцима за чишћење снега – са даском за снег и посипа-
чем соли (мали трактори)-ширина захвата даске за снег 1,50 m

час 3.578,00 комунални  

15 04 14 01 чишћење снега, средњи / велики трактори са даском за снег -ширина захвата даске за снег од 2,0 до 2,50 m час 4.520,00 комунални  
15 04 15 01 чишћење снега са мултифункционалном машином

 „Willi” – са раоником-ширина захвата раоника за снег 2,0 m
час 5.591,00 комунални  

15 04 16 01 чишћење снега са мултифункционалном машином 
„Willi” – са раоником и соланом-ширина захвата раоника за снег 2,0 m

час 6.599,00 комунални  

15 04 17 01 чишћење снега са мултифункционалном машином
 „Multicar” – са даском за снег-ширина захвата даске за снег 2,0 m

час 6.052,00 комунални  

15 04 18 01 чишћење снега са мултифункционалном машином 
„Multicar” – са даском за снег и соланом-ширина захвата даске за снег 2,0 m

час 7.060,00 комунални  

15 04 19 01 чишћење снега, камион – кипер 10,5 t, са даском за снег и посипачем соли-ширина захвата даске за снег 
3,10 m

час 7.583,00 комунални  

15 04 20 01 утовар и одвоз снега m³ 1.366,00 комунални  
15 06     ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА        
15 06 01 01 премазивање штампаног бетона заштитним премазима

Наплата по рачуну извођача
m² 850,00 комунални  

15 06 01 02 поправка декоративних ивичњака-чишћење и прање киселином, фарбање и лакирање постојећих 
ивичњака 
Наплата по рачуну извођача

m’ 1.000,00 комунални  

15 06 02 01 фуговање спојница песком на засторима од гранитне коцке и бетонских плоча m² 425,70 комунални  
15 06 03 01 фуговање спојница цементним малтером на засторима од гранитне коцке m² 1.400,00 комунални  
15 06 04 01 фуговање спојница ломљених камених плоча цементним малтером. m² 1.750,00 комунални  
15 06 05 01 заливање спојница застора битуменом m’ 212,00 комунални  
15 06 07 01 Попуњавање дилатационих спојница једнокомпонентом трајно еластичном масом на бази полиуретана 

– плитке дилатације
m’ 1.855,00 комунални  

15 06 08 01 Попуњавање дилатационих спојница једнокомпонентом трајно еластичном масом на бази полиуретана 
– дубоке дилатације

m’ 3.452,00 комунални  

16       ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        
16 01 01 01 ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 2.522,05 комунални  
16 01 02 01 машинско крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 263,07 комунални  
16 01 03 01 машинско крчење подраста, без утовара и одвоза m² 165,28 комунални  
16 01 04 01 сеча подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 112,81 комунални  
16 01 05 01 мулчирање терена од багремца, утовар и одвоз m² 132,08 комунални  
16 01 06 02 уклањање малча и биодробине око биљака са утоваром и одвозом m³ 2.371,68 комунални  
16 01 06 03 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка) m³ 3.069,00 комунални  
16 01 06 04 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка), у отежаним условима m³ 3.239,00 комунални  
16 01 06 05 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка), радови високог ризика m³ 3.461,00 комунални  
16 01 06 06 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка) m³ 12.681,00 комунални  
16 01 06 07 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка), у отежаним условима m³ 12.851,00 комунални  
16 01 06 08 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка), радови високог ризика m³ 13.073,00 комунални  
16 01 06 09 транспорт и ручно разастирање малча (без набавке малча) m³ 1.258,00 комунални  
16 01 06 10 набавка малча (малч који није из производње ЈКП „Зеленило”)

Обрачун по џаку 50 l. Наплата по рачуну.
m³ 800,00 комунални  

16 01 08 01 утовар, транспорт и машинско разастирање компоста m³ 5.294,00 комунални  
16 01 09 01 утовар, транспорт и ручно разастирање и планирање компоста m³ 5.660,00 комунални  
16 01 10 01 набавка, транспорт и полагање агротекстила на површине под биљним засадом m² 426,31 комунални  
16 01 11 01 уклањање оштећеног агротекстила са утоваром и одвозом m² 137,92 комунални  
20        ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР        
20 01      КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА        
20 01 01 01 израда, транспорт и уградња рустик гарнитура, l=2,0 m у бетонском темељу (две клупе без наслона и сто) ком. 64.322,00 грађевински 42.99
20 01 02 01 израда, транспорт и уградња рустик гарнитура, l=2,0 m 

у бетонском темељу (две клупе са наслоном и сто)
ком. 69.953,00 грађевински 42.99

20 01 03 01 израда, транспорт и уградња рустик клупе са наслоном, l=2,0 m, у бетонском темељу ком. 16.787,00 грађевински 42.99
20 01 04 01 израда, транспорт и уградња рустик клупе без наслона, l=2,0 m, у бетонском темељу ком. 14.711,00 грађевински 42.99
20 02      КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА        
20 02 01 01 израда, транспорт и уградња бетонске клупе са наслоном, у бетонском темељу ком. 15.497,00 грађевински 42.99
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20 02 02 01 израда, транспорт и уградња дупле бетонске клупе са наслоном 
(три носача), у бетонском темељу

ком. 26.220,00 грађевински 42.99

20 02 03 01 израда, транспорт и уградња бетонске клупе без наслона, у бетонском темељу ком. 11.228,00 грађевински 42.99
20 02 04 01 израда, транспорт и уградња дупле бетонске клупе без наслона 

(три носача), у бетонском темељу
ком. 17.311,00 грађевински 42.99

20 02 05 01 израда, транспорт и уградња решеткасте клупе, у бетонском темељу ком. 24.139,00 грађевински 42.99
20 02 06 01 израда, транспорт и уградња комплета лајсни (чамове) за решеткасту клупу на постојеће носаче ком. 24.309,00 комунални  
20 02 07 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона, бетонски носачи, храстове лајсне – тип Пионир, у 

бетонском темељу
ком. 36.809,00 грађевински 42.99

20 02 07 02 израда, транспорт и уградња клупе без наслона, бетонски носачи, чамове лајсне – тип Пионир, у бетон-
ском темељу

ком. 25.334,00 грађевински 42.99

20 02 08 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, бетонски носачи, храстове лајсне – тип Пионир, у 
бетонском темељу

ком. 44.004,00 грађевински 42.99

20 02 08 02 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, бетонски носачи, чамове лајсне – тип Пионир, у бетон-
ском темељу

ком. 28.704,00 грађевински 42.99

20 02 09 01 Израда, транспорт и уградња конструкције „талас „са клупама, у бетонском темељу, дим.основе 3,00 m х 
25,74 m, храстове лајсне.

комплет 1.179.342,00 грађевински 42.99

20 03      КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА        
20 03 01 01 израда, транспорт и уградња клупе „ЗЕМУН” или „БЕОГРАД”, са страницама од алуминијум силицијума 

и чамовим лајснама, анкерована – без темеља 
ком. 20.838,00 комунални  

20 03 01 02 израда, транспорт и уградња клупе „ЗЕМУН” или „БЕОГРАД”, са страницама од алуминијум силицијума 
и чамовим лајснама, у бетонском темељу

ком. 22.203,00 грађевински 42.99

20 03 02 01 израда, транспорт и уградња клупе „ЗЕМУН” или „БЕОГРАД”, са страницама од алуминијум силицијума 
и храстовим лајснама, анкерована – без темеља 

ком. 27.857,00 комунални  

20 03 02 02 израда, транспорт и уградња клупе „ЗЕМУН” или „БЕОГРАД”, са страницама од алуминијум силицијума 
и храстовим лајснама, у бетонском темељу

ком. 29.222,00 грађевински 42.99

20 03 03 01 израда, транспорт и уградња клупе на зиду за седење од чамових лајсни са носачима
Обрачун по m’ клупе

m’ 4.848,00 комунални  

20 03 04 01 израда, транспорт и уградња клупе на зиду за седење од храстових лајсни са носачима. 
Обрачун по m’ клупе

m’ 9.215,00 комунални  

20 03 05 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе на зиду
(чамове лајсне)

m’ 9.793,00 комунални  

20 03 06 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе на зиду
(храстове лајсне)

m’ 12.360,00 комунални  

20 03 07 01 израда, транспорт и уградња клупе на зидове жардињера, тип „кнез Михаилова”, (бронзани носачи, 
храстове лајсне), Б.1.1.3.

ком. 91.103,00 комунални  

20 03 08 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона са металним носачима – тип „блок 22”, дужине 2,0 метра
(чамове лајсне), анкерована – без темеља 

ком. 13.288,00 комунални  

20 03 09 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона са металним носачима – тип „блок 22”, дужине 2,0 метра
(храстове лајсне), анкерована – без темеља 

ком. 16.818,00 комунални  

20 03 10 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, са металним носачима – тип блок 22, дужине 2,0 метра
(чамове лајсне), анкерована – без темеља 

ком. 17.472,00 комунални  

20 03 11 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, са металним носачима – тип блок 22, дужине 2,0 метра
(храстове лајсне), анкерована – без темеља 

ком. 25.788,00 комунални  

20 03 12 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, са металним носачима – тип блок 22 – лучни облик
(чамове лајсне), анкерована – без темеља 

m 9.336,00 комунални  

20 03 13 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном, са металним носачима – тип блок 22 – лучни облик 
(храстове лајсне), анкерована – без темеља 

m 14.555,00 комунални  

20 03 14 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона, са металним носачима – тип блок 22 – лучни облик
(чамове лајсне), анкерована – без темеља 

m 6.671,00 комунални  

20 03 15 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона, са металним носачима – тип блок 22 – лучни облик 
(храстове лајсне), анкерована – без темеља 

m 9.366,00 комунални  

20 03 16 01 израда, транспорт и уградња кружне клупе око стабла са металном конструкцијом и храстовим лајснама, 
без наслона, са бетонским темељом

m 18.955,00 грађевински 42.99

20 03 17 01 израда, транспорт и уградња кружне клупе око стабла са металном конструкцијом и чамовим лајснама, 
без наслона, са бетонским темељом

m 15.338,00 грађевински 42.99

20 03 21 01 израда, транспорт и уградња металне клупе са десет лајсни са наслоном, чамове лајсне, дужина 2,00 m, у 
бетонском темељу – тип „Ташмајдан”

ком. 33.437,00 грађевински 42.99

20 03 21 02 израда металне клупе са десет лајсни са наслоном, чамове лајсне, дужина 2,00 m – тип „Ташмајдан” ком. 22.166,00 комунални  
20 03 22 01 израда, транспорт и уградња клупе са металним страницама од флаха, са наслоном, дужине 1,80 m, 

анкерована на зид, тип „Девојачки парк”, храстове лајсне
ком. 28.877,00 комунални  

20 03 23 01 израда, транспорт и уградња клупе са металним страницама од флаха, са наслоном, дужине 1,80 m, у 
бетонском темељу, тип „Девојачки парк”, храстове лајсне

ком. 32.488,00 грађевински 42.99

20 03 24 01 израда и транспорт клупе (за метални шах сто), са металним страницама од флаха, без наслона, дужина 
1,60 m, чамове лајсне, са анкеровањем на постојећи чврст застор.

ком. 13.497,00 комунални  

20 03 25 01 израда и транспорт клупе (за метални шах сто), са металним страницама од флаха, без наслона, дужина 
1,25 m, чамове лајсне, са анкеровањем на постојећи чврст застор.

ком. 14.268,00 комунални  

20 03 26 01 Израда и уградња трибина за седење од кутијастих профила и седишта од чамових лајсни m’ 24.299,00 комунални  
20 03 27 01 израда, транспорт и уградња равне клупе од храстових лајсни дим. 7/10/200 (5 lајсни по клупи), поста-

вљање на постојећи зидић анкеровањем
m’ 12.281,00 комунални  

20 03 27 02 израда, транспорт и уградња лучне клупе од храстових лајсни дим. 7/10/200 (5 lајсни по клупи), поста-
вљање на постојећи зидић анкеровањем

m’ 15.275,00 комунални  

20 03 28 01 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, без наслона, тип „Каленић”, храстова лајсне дим.15/7 cm m’ 29.897,00 комунални  
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20 03 28 02 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, са наслоном, тип „Каленић”, храстова лајсне дим.15/7 cm m’ 32.400,00 комунални  
20 03 28 03 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, без наслона, тип „Каленић”, чамове лајсне дим.15/7 cm m’ 15.432,00 комунални  
20 03 28 04 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, са наслоном, тип „Каленић”, чамове лајсне дим.15/7 cm m’ 15.895,00 комунални  
20 04      ПОПРАВКЕ КЛУПА        
20 04 01 01 фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) – клупа са наслоном ком. 1.624,00 комунални  
20 04 02 01 фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) – клупа без наслона ком. 1.231,00 комунални  
20 04 03 01 фарбање рустик клупе ком. 1.479,00 комунални  
20 04 04 01 фарбање клупе, тип „Стара београдска „ ком. 2.633,00 комунални  
20 04 05 01 фарбање клупе, тип „Београд „или „Земун” ком. 1.936,00 комунални  
20 04 06 01 фарбање решеткасте клупе ком. 2.177,00 комунални  
20 04 07 01 фарбање клупе на бетонском зиду (4 лајсне x 1 m’) m’ 616,00 комунални  
20 04 08 01 фарбање дрвених делова клупа

Обрачун по m² развијене површине
m² 1.359,00 комунални  

20 04 09 01 фарбање клупе, тип „ТАШМАЈДАН „ ком. 2.386,00 комунални  
20 04 10 01 замена чамових лајсни, дим. 4x4 cm (4х4,5 cm) m’ 634,00 комунални  
20 04 11 01 замена чамових лајсни, дим. 6 x 4 cm (6х4,5 cm) m’ 716,00 комунални  
20 04 12 01 замена чамових лајсни, дим. 8 x 4 cm (8х4,5 cm) m’ 807,00 комунални  
20 04 12 02 замена чамових лајсни, дим. 10х4 cm (10х4,5 cm) m’ 873,00 комунални  
20 04 12 03 замена чамових лајсни, дим. 12х4 cm (12х4,5 cm) m’ 918,00 комунални  
20 04 12 04 замена чамових лајсни, дим. 14х4 cm (14х4,5 cm) m’ 963,00 комунални  
20 04 12 05 замена чамових лајсни, дим. 10х7 cm (10х8 cm, 15х7 cm) m’ 1.454,00 комунални  
20 04 13 01 замена храстових лајсни, дим. 6 x 4 cm (6х4,5 cm) m’ 1.395,00 комунални  
20 04 13 02 замена храстових лајсни, дим. 10х4 cm (10х4,5 cm) m’ 1.692,00 комунални  
20 04 13 03 замена храстових лајсни, дим. 12х4 cm (12х4,5 cm) m’ 1.847,00 комунални  
20 04 13 04 замена храстових лајсни, дим. 14х4 cm (14х4,5 cm) m’ 2.001,00 комунални  
20 04 13 05 замена храстових лајсни, дим. 10х7 cm (10х8 cm, 15х7 cm) m’ 2.389,00 комунални  
20 04 14 01 демонтажа бетонских клупа без наслона, утовар и одвоз ком. 2.062,00 грађевински 43.11
20 04 15 01 демонтажа бетонских клупа са наслоном, утовар и одвоз ком. 3.428,00 грађевински 43.11
20 04 16 01 демонтажа носача бет. клупе без наслона са демонтажом и одвозом оштећеног носача ком. 2.125,00 грађевински 42.99
20 04 17 01 демонтажа носача бет. клупе са наслоном са демонтажом и одвозом оштећеног носача ком. 3.160,00 грађевински 42.99
20 04 18 01 замена бетонског носача клупе -бет. клупа без наслона 

(обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог 
носача)

ком. 7.141,00 грађевински 42.99

20 04 19 01 замена бетонског носача клупе -бет. клупа са наслоном или решеткаста (обухваћена демонтажа старог 
носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог носача)

ком. 10.946,00 грађевински 42.99

20 04 20 01 замена носача од алуминијум силицијума 
(обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог 
носача)

ком. 15.927,00 комунални  

20 04 21 01 замена металног носача клупе
(обухваћена демонтажа старог носача и лајсни, са утоваром и одвозом, као и израда и уградња новог 
носача)

ком. 13.476,00 комунални  

20 04 22 01 поправка носача рустик клупе (обухваћена демонтажа и одвоз старог носача и уградња новог носача) ком. 8.414,00 грађевински 42.99
20 04 23 01 поправка наслона или седишта рустик клупе са демонтажом и одвозом оштећеног наслона или седишта ком. 8.919,00 комунални  
20 04 24 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,

 дим. 4 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x 1 m’)
m’ 2.371,00 комунални  

20 04 25 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,
 дим. 8 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x 1 m’)

m’ 3.014,00 комунални  

20 04 26 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,
 дим. 10 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x m’)

m’ 3.255,00 комунални  

20 04 27 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,
 дим. 12 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x1 m’)

m’ 3.799,00 комунални  

20 04 28 01 замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне, дим. 7 x 7 cm (позиција обухвата 4 лајсне x 1 m’) m’ 7.588,00 комунални  
20 04 29 01 замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне, дим. 6 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x 1 m’) m’ 5.568,00 комунални  
20 04 30 01 замена дрвених седишта на зиду-храстове лајсне дим. 8 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x 1 m’) m’ 6.443,00 комунални  
20 04 31 01 замена дрвеног носача лајсни (кушака) решеткасте клупе

Обрачун по комаду кушака
ком. 2.470,00 комунални  

20 04 32 01 замена Л профила-носача подужних лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење m’ 601,00 комунални  
20 04 33 01 замена Л профила-носача попречних лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење m’ 1.514,00 комунални  
20 04 34 01 демонтажа дрвених лајсни на клупама

Обрачун по комаду лајсне
ком. 112,00 комунални  

20 04 35 01 демонтажа свих типова клупа са металним носачима, са утоваром и одвозом ком. 1.322,00 комунални  
20 04 35 02 анкеровање свих типова клупа ком. 1.076,00 комунални  
20 04 36 01 демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора у зелену површину (без поправке клупе) ком. 4.456,00 комунални  
20 04 37 01 демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора на чврст застор (без поправке клупе) ком. 1.985,00 комунални  
20 04 38 01 Поправка – замена лајсни на клупи „Београд”(„Земун „), са фарбањем носача (чамове лајсне дим. 

6х4х180/200 cm, 6 ком)
Обрачун по клупи

ком. 14.909,00 комунални  

20 04 38 02 замена храстових лајсни (13 комада, дим. 6х4 cm), на клупи „Стара београдска „(“Аутентик “), са фарба-
њем носача 
Обрачун по клупи

ком. 32.881,00 комунални  
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20 04 39 01 уклањање Л или П бетонског елемента клупе ком. 1.619,00 комунални  
20 05      ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ, СТУБИЋИ        
20 05 01 01 израда металних стубића Ø 2”, h= 70 cm изнад земље, транспорт и уградња у чврстом застору, анкерован 

– без темеља
ком. 2.888,00 комунални  

20 05 02 01 израда металних стубића Ø 2”, h= 70 cm изнад земље, транспорт и уградња у зеленој површини у бетон-
ском темељу

ком. 3.579,00 грађевински 42.99

20 05 03 01 израда металних стубића са преклопом и катанцем Ø2”, 
h=0 70 cm изнад земље, транспорт и уградња у чврстом застору, анкерован – без темеља

ком. 8.065,00 комунални  

20 05 04 01 израда металних стубића са преклопом и катанцем Ø2”, 
h=0 70 cm изнад земље, транспорт и уградња у зеленој површини у бетонском темељу.

ком. 10.828,00 грађевински 42.99

20 05 05 01 набавка, транспорт и уградња лауфера у бетонску подлогу, анкерован – без темеља ком. 4.434,00 комунални  
20 05 05 02 набавка, транспорт и уградња лауфера у бетонском темељу ком. 6.108,00 грађевински 42.99
20 05 06 01 набавка, транспорт и уградња шлипера, у бетонском темељу 

(шлипери од старих прагова)
ком. 1.956,00 грађевински 42.99

20 05 07 01 сечење железн.прагова– шлипера са транспортом и уградњом, у бетонском темељу (шлипере и бетон 
обезбеђује Инвеститор)

ком. 1.042,00 грађевински 42.99

20 05 08 01 Сечење железн.прагова– шлипера са транспортом и уградњом у бетонском темељу (шлипере обезбеђује 
Инвеститор)

ком. 1.856,00 грађевински 42.99

20 05 09 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 3,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 32.690,00 грађевински 42.99
20 05 10 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 4,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 33.658,00 грађевински 42.99
20 05 11 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 5,00 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 33.957,00 грађевински 42.99
20 05 12 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 5,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 34.406,00 грађевински 42.99
20 05 13 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 6,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 35.155,00 грађевински 42.99
20 06      ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ, СТУБИЋА        
20 06 01 01 демонтажа металних стубића и шлипера,утовар и одвоз ком. 647,00 грађевински 43.11
20 06 02 01 демонтажа старог и монтажа новог металног стубића „Лауфер” ком. 4.781,00 грађевински 42.99
20 06 03 01 демонтажа и поновна монтажа постојећег металног стубића „Лауфер” ком. 1.599,00 грађевински 42.99
20 06 04 01 фарбање металних заштитних стубова ком. 303,00 комунални  
20 06 05 01 фарбање бетонских заштитних стубова ком. 412,00 комунални  
20 06 06 01 премазивање шлипера заштитним премазима ком. 413,00 комунални  
20 07      ОГРАДЕ        
20 07 01 01 Израда, транспорт и уградња ограде од облица Ø 16 cm, висине 1,20 m, у бетонском темељу m’ 12.527,00 грађевински 42.99
20 07 02 01 израда, транспорт и уградња рустик ограде Забран, h=60 cm изнад земље, у бетонском темељу m’ 5.403,00 грађевински 42.99
20 07 03 01  израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 1, Ø 18 mm, 

h= 40 cm изнад земље, у бетонском темељу 
m’ 10.147,00 грађевински 42.99

20 07 04 01  израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 1, Ø 18 mm, 
h= 40 cm изнад коте темељења, без урачунатог бетона, системом уградње анкерисањем или темељења у 
оквиру израде бетонске конструкције застора или зидова 

m’ 8.246,00 комунални  

20 07 05 01 израда, транспорт и уградња ограде „Ташмајдан 1”, Ф 18 mm, висине 60 cm, анкерована– без темеља m’ 7.774,43 комунални  
20 07 06 01 израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 2, Ø 32 mm, 

h=65 cm изнад земље, у бетонском темељу
m’ 12.236,00 грађевински 42.99

20 07 07 01 израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 2, Ø 32 mm, 
h=65 cm изнад изнад коте темељења, без урачунатог бетона, системом уградње анкерисањем или темеље-
ња у оквиру израде бетонске конструкције застора или зидова 

m’ 10.054,00 комунални  

20 07 08 01 израда, транспорт и уградња ограде Стара београдска, висина стубова 70 cm, растојање поља до 2,00 m, 
анкерована – без темеља

m’ 8.226,00 комунални  

20 07 08 02 израда, транспорт и уградња ограде Стара београдска, висина стубова 70 cm, растојање поља до 2,00 m, у 
бетонском темељу

m’ 8.599,00 грађевински 42.99

20 07 09 01 израда, транспорт и уградња ограде Hobby, h= 40 m,
без бетонског темеља

m’ 2.176,00 комунални  

20 07 12 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, 
тип „Вождовац”, h = 110 cm, у бетонском темељу

m’ 23.962,00 грађевински 42.99

20 07 13 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Вождовац”, 
h = 110 cm, без темеља, анкерована – без темеља

m’ 21.900,00 комунални  

20 07 14 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од грифоване мреже, тип 
„Нови Београд”, h= 1,10 m, у темељима самцима, дим.30/50/50 cm

m’ 8.740,00 грађевински 42.99

20 07 14 02 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од грифоване мреже, тип 
„Нови Београд”, h= 1,10 m, у тракастом темељу, дим.25/50 cm

m’ 11.250,00 комунални 42.99

20 07 15 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од грифоване мреже, тип 
„Нови Београд”, h= 1,10 m, у у постојећи потп.зид, преко анкерне плоче

m’ 7.315,00 комунални  

20 07 16 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од грифоване мреже, тип 
„Нови Београд”, h= 1,10 m, у потојећи потп.зид – РАДИЈАЛНА МОНТАЖА

m’ 9.005,00 грађевински  

20 07 17 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, 
тип „Раковица”, h = 110 cm, у бетонском темељу

m’ 19.224,00 грађевински 42.99

20 07 18 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, 
тип „Раковица”, h = 60 cm, у бетонском темељу

m’ 15.326,00 грађевински 42.99

20 07 19 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, 
h = 110 cm, анкерована – без темеља

m’ 18.272,00 комунални  

20 07 20 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, 
h = 60 cm, анкерована – без темеља

m’ 14.374,00 комунални  

20 07 21 01 израда, транспорт и уградња металне ограде за дечија игралишта,тип „Савски венац”, h = 110 cm, у 
бетонском темељу

m’ 19.464,00 грађевински 42.99
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20 07 22 01 израда, транспорт и уградња металне ограде за дечија игралишта,тип „Савски венац”, h = 110 cm, анке-
рована -без темеља

m’ 18.497,00 комунални  

20 07 23 01 израда, транспорт и уградња металне ограде,тип „Вељко”, 
h = 60 cm, у бетонском темељу

m’ 17.264,00 грађевински 42.99

20 07 24 01 израда, транспорт и уградња металне ограде,тип „Вељко”, 
h = 60 cm, анкерована-без темеља

m’ 15.269,00 комунални  

20 07 25 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од грифоване мреже, тип 
„спортски терени” (кошаркашки, фудбалски итд), у бетонском темељу

m² 8.599,00 грађевински 42.99

20 07 28 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од арматурне мреже, оја-
чане косницима 20х20 и анкерном плочицом, тип „спортски терени”, висине 3,10 m у бетонском темељу

m’ 24.456,00 грађевински 42.99

20 07 29 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном од арматурне мреже Q 
503, са косиим утегама од кутија 20/20 mm и централном плочом 200/200/3 mm, тип „спортски терени – 
„браћа Абафи”, у бетонском темељу

m’ 24.107,00 грађевински 42.99

20 07 30 01 израда, транспорт и уградња металне ограде од вертикалних цеви у раму од кутијастих профила, висине 
h= 0,90 m, у бетонским стопама.

m’ 15.055,00 грађевински 42.99

20 07 31 01 израда, транспорт и монтажа металне капије од вертикалних цеви у раму од кутијастих профила, h= 2.55 
m, у бетонском темељу

ком. 24.596,00 грађевински 42.99

20 07 32 01 израда, транспорт и уградња ограде од кутијастих профила у бетонском темељу, висине 60 cm, тип 
„Делта 1”, у бетонском темељу

m’ 5.182,00 грађевински 42.99

20 07 34 01 израда, транспорт и уградња ограде тип „блок 45”, висина 
h = 0,65 m, у бетонском темељу.

m’ 8.481,00 грађевински 42.99

20 07 35 01 израда, транспорт и уградња ограде тип „блок 45”, висина 
h = 0,65 m, анкерована -без темеља

m’ 8.304,00 комунални  

20 07 36 01 израда, транспорт и уградња ограде од цеви, тип „Тања”, у бетонском темељу. m’ 12.108,00 грађевински 42.99
20 07 37 01 израда, транспорт и уградња ограде од цеви, тип „Тања”, анкерована -без темеља m’ 10.322,00 комунални  
20 07 38 01 израда, транспорт и уградња ограде од металних кутијастих профила са испуном од плетене жице, 

висине h = 1,10 m, у бетонском темељу.
m’ 7.879,00 грађевински 42.99

20 07 39 01 израда, транспорт и уградња ограде од металних кутијастих профила са испуном од плетене жице, 
висине h = 1,10 m, анкерована – без темеља

m’ 6.077,00 комунални  

20 07 40 01 израда, транспорт и уградња металних косника за ограду на дечијим игралиштима, у бетонском темељу. ком. 6.869,00 грађевински 42.99
20 07 41 01 израда, транспорт и монтажа ограде на теренима за псе – сегмент за равне терене, висина ограде h=1,50 

m, у бетонском темељу
m’ 11.106,00 грађевински 42.99

20 07 41 02 израда, транспорт и монтажа ограде на теренима за псе– сегмент за равне терене, висина ограде h=1,50 
m, анкерована – без темеља

m’ 8.974,00 комунални  

20 07 42 01 израда, транспорт и монтажа ограде на теренима за псе– сегмент за косе терене, висина ограде h=1,50 m, 
у бетонском темељу

m’ 9.655,00 грађевински 42.99

20 07 43 01 израда, транспорт и монтажа капије на огради на теренима за псе, висина h=1,50 m, у бетонском темељу ком. 32.968,00 грађевински 42.99
20 07 44 01 израда, транспорт и монтажа ограде у Неимарском парку – сегмент 1 сегмент 7.794,00 комунални  
20 07 45 01 израда, транспорт и монтажа ограде у Неимарском парку – сегмент 2 сегмент 7.256,00 комунални  
20 07 46 01 израда, транспорт и уградња ограде око садног места, тип „Француска”, са варењем на постојећи „L” 

профил, просечна висина 40 cm.
m’ 11.100,00 комунални  

20 07 47 01 Израда, транспорт и уградња металне ограде за тенис, од кутијастих профила са испуном од грифованог 
плетива, висине 3,10 m, у бетонском темељу.

m’ 32.382,00 грађевински 42.99

20 08      ПОПРАВКЕ ОГРАДА        
20 08 01 01 демонтажа ограде висине до 1,10 m, утовар и одвоз m’ 1.198,00 грађевински 43.11
20 08 02 01 демонтажа ограде висине од 1,10 до 4,00 m, утовар и одвоз m’ 2.791,00 грађевински 43.11
20 08 03 01 демонтажа, депоновање у локалу и поновна монтажа металне ограде, висине до 1,10 m m’ 4.401,00 грађевински 42.99
20 08 04 01 демонтажа, депоновање у локалу и поновна монтажа металне ограде, висине од 1,10 m до 4,00 m m’ 5.904,00 грађевински 42.99
20 08 05 01 уклањање ограде од облица Ø 16 cm, висине 1,20 m, заједно са бетонским темељом m’ 2.264,00 грађевински 43.11
20 08 06 01 фарбање металне ограде m² 1.426,00 комунални  
20 08 07 01 фарбање парапета бетонске ограде m² 1.023,00 комунални  
20 08 08 01 фарбање рустик ограде тип „Забран” или ограде од дрвених облица m’ 783,00 комунални  
20 08 09 01 поправка рустик ограде (замена попречне греде) m’ 2.947,00 комунални  
20 08 10 01 поправка ограде од плетене жице (замена жичане мреже са делимичном поправком стубова) m² 3.468,00 комунални  
20 08 11 01 поправка ограде од грифоване или арматурне мреже 

(замена мреже са делимичном поправком стубова)
m² 4.353,00 комунални  

20 08 12 01 поправка ограде од облица Ø 16 cm, висине 1,20 m, са бетонским темељом, заједно са уклањањем оште-
ћене

m’ 14.705,00 грађевински 42.99

20 08 13 01 замена хоризонталних шипки са варењем, на огради тип Стара београдска m’ 3.606,00 комунални  
20 08 14 01 замена лауфера на огради тип Стара београдска ком. 7.059,00 комунални  
20 09      РУКОХВАТИ        
20 09 01 01 израда, транспорт и уградња рукохвата са дуплом попречном гредом, висина рукохвата h= 0,90 m, 

анкерован, без темеља
m’ 6.377,00 комунални  

20 09 01 02 израда, транспорт и уградња рукохвата од металног флаха, тип
 „Каленић”, анкерован, без темеља

m’ 7.279,00 комунални  

20 09 02 01 израда, транспорт и монтажа рукохвата на рампама за инвалиде у колицима, анкерован, без темеља m’ 7.546,00 комунални  
20 09 03 01 демонтажа и поновна монтажа рукохвата од металних цеви Ø50мм, анкерован, без темеља m’ 2.665,00 комунални  
20 10      ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА        
20 10 01 01 демонтажа рукохвата и одвоз на депонију m’ 798,00 комунални  
20 10 02 01 фарбање металних рукохвата m’ 447,00 комунални  
20 10 03 01 фарбање металних рампи m’ 557,00 комунални  
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20 11      КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ        
20 11 01 01 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple),дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са уло-

шком од поцинкованог лима Ø32 cm, са анкеровањем на чврст застор, Б.2.1.7
ком. 11.964,00 комунални  

20 11 01 02 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple), дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са 
улошком од поцинкованог лима Ø32 cm, без анкеровања, Б.2.1.7

ком. 11.755,00 комунални  

20 11 01 03 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple), дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са уло-
шком од поцинкованог лима Ø32 cm, са поклопцем, са анкеровањем на чврст застор, Б.2.1.7

ком. 16.029,00 комунални  

20 11 01 04 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple), дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са 
улошком од поцинкованог лима Ø32 cm, са поклопцем, без анкеровања, Б.2.1.7

ком. 15.820,00 комунални  

20 11 02 01 израда, транспорт и монтажа металних корпи, тип „Стара београдска” („Аутентик”), Б 2.1.1, без стубића ком. 10.940,00 комунални  
20 11 02 02 израда, транспорт и уградња ђубријере – Аутентик (тип Стара београдска), анкерована – Б.2.1.1 ком. 23.736,00 комунални  
20 11 03 01 израда и транспорт жичаних корпи (параболичне или трапезне) ком. 8.677,00 комунални  
20 11 04 01 израда, транспорт и уградња рустик корпи за отпатке, у бетонском темељу ком. 10.122,00 грађевински 42.99
20 11 06 01 уградња ђубријера за хигијену паса, преко анкерне плоче на чврст застор (урачунат бетонски темељ) ком. 3.561,00 грађевински 42.99
20 11 08 01 израда, транспорт и монтажа додатка за уложак ђубријере, за гашење опушака ком. 4.480,00 комунални  
20 12      ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ        
20 12 01 01 утовар и одвоз ђубријера ком. 927,00 комунални  
20 12 01 02 измештање неанкероване ђубријере у локалу ком. 435,00 комунални  
20 12 01 03 анкеровање свих типова корпи за отпатке ком. 1.076,00 комунални  
20 12 02 01 демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора у зелену површину ком. 2.912,00 комунални  
20 12 03 01 демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора на чврст застор ком. 1.781,00 комунални  
20 12 04 01 фарбање бетонских корпи за отпатке ком. 554,00 комунални  
20 12 05 01 фарбање металних и дрвених корпи за отпатке ком. 818,00 комунални  
20 12 06 01 фарбање рустик корпе за отпатке ком. 713,00 комунални  
20 12 07 01 фарбање ливених делова (сиви лив) корпе за отпатке. ком. 1.587,00 комунални  
20 12 08 01 пескирање и пластификација ђубријера за хигијену паса ком. 5.539,00 комунални  
20 12 09 01 замена лименог улошка у бетонским ђубријерама ком. 4.013,00 комунални  
20 12 09 02 замена лименог улошка са поклопцем, у бетонским ђубријерама ком. 6.901,00 комунални  
20 12 10 01 израда лименог улошка за ђубријеру ком. 2.990,00 комунални  
20 12 11 01 поправка жичаних корпи (замена и варење оштећених делова) ком. 3.950,00 комунални  
20 12 12 01 замена стуба (носача) ђубријере, тип „Стара београдска „(„Аутентик”) ком. 7.566,00 комунални  
20 12 13 01 замена корпе ђубријере, тип „Стара београдска „(„Аутентик”) ком. 8.977,00 комунални  
20 12 13 02 замена перфорираног улошка корпе ђубријере ком. 4.874,00 комунални  
20 12 14 01 поправка рустик корпе – замена носача ком. 3.933,00 комунални  
20 12 15 01 поправка рустик корпе – замена корпе са демонтажом и одвозом оштећене корпе ком. 4.322,00 комунални  
20 12 16 01 поправка рустик корпе – замена летвице на корпи

(по комаду летвице)
ком. 389,00 комунални  

20 12 19 01 набавка, транспорт и постављање папирних кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери -15 папирних 
кеса)

ком. 255,00 комунални  

20 12 20 01 набавка и постављање ПВЦ кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери -1 ПВЦ кеса) ком. 42,00 комунални  
20 12 21 01 набавка, транспорт и постављање ПВЦ роло-кеса (50 ком у ролни) у ђубријере за хигијену паса ком. 196,00 комунални  
20 12 22 01 израда, транспорт и уградња доње канте од поцинкованог лима за ПВЦ кесе, димензија канте 42x32x22 

cm
ком. 7.104,00 комунални  

20 12 23 01 израда, транспорт и уградња горње канте од поцинкованог лима за папирне кесе, димензија канте 
39x16x7 cm

ком. 5.190,00 комунални  

20 12 24 01 израда, транспорт и уградња поклопца доње канте од поцинкованог лима за ПВЦ кесе, димензија канте 
42x32x22 cm

ком. 2.214,00 комунални  

20 12 25 01 израда, транспорт и уградња поклопца горње канте од поцинкованог лима за папирне кесе, димензија 
канте 39x16x7 cm

ком. 1.713,00 комунални  

20 12 26 01 монтажа постојеће канте за хигијену паса од поцинкованог лима (горње или доње) ком. 819,00 комунални  
20 12 27 01 израда, транспорт и уградња комплет нове канте од поцинкованог лима за хигијену паса (уградња на 

постојећи темељ) 
ком. 12.291,00 комунални  

20 12 28 01 израда, транспорт и уградња дна доње канте за хигијену паса од поцинкованог лима за ПВЦ кесе ком. 2.194,00 комунални  
20 13      РУСТИК МОБИЛИЈАР        
20 13 01 01 израда, транспорт и уградња рустик корпи за отпатке, у бетонском темељу ком. 10.122,00 грађевински 42.99
20 13 02 01 израда, транспорт и уградња рустик стола, у бетонском темељу ком. 37.334,00 грађевински 42.99
20 13 03 01 израда, транспорт и монтажа рустик-шах стола, у бетонском темељу ком. 42.810,00 грађевински 42.99
20 13 04 01 израда, транспорт и монтажа гарнитуре „Карађорђе”

са шах таблом, у бетонском темељу (две клупе са наслоном и сто)
ком. 75.373,00 грађевински 42.99

20 13 05 01 израда, транспорт и монтажа гарнитуре „Карађорђе”
са шах таблом, у бетонском темељу (две клупе без наслона и сто)

ком. 69.908,00 грађевински 42.99

20 13 06 01 израда, транспорт и уградња сунцобрана од трске, у бетонском темељу ком. 24.995,00 грађевински 42.99
20 13 07 01 израда, транспорт и уградња сунцобрана од дрвета, у бетонском темељу – тип „Коштунићи „ ком. 49.546,00 грађевински 42.99
20 13 08 01 израда, транспорт и постављање рустик мостића, без темеља ком. 37.578,00 комунални  
20 13 09 01 израда, транспорт и монтажа амфитеатра од дрвених облица са подијумом, подконструкција челичне 

цеви, бетонски темељи
ком. 370.024,00 грађевински 42.99

20 14      ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА        
20 14 01 01 фарбање рустик стола ком. 2.033,00 комунални  
20 14 02 01 фарбање рустик павиљона ком. 17.517,00 комунални  
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20 14 03 01 фарбање рустик мостића ком. 3.156,00 комунални  
20 14 03 02 фарбање металних носача сунцобрана од дрвета, тип „Коштунићи” (обрачун по комаду сунцобрана) ком. 2.436,00 комунални  
20 14 04 01 поправка рустик стола– замена горње плоче ком. 16.579,00 комунални  
20 14 05 01 поправка рустик стола– замена једног носача ком. 12.440,00 комунални  
20 14 06 01 поправка шах табле на рустик дрвеном столу. ком. 6.679,00 комунални  
20 14 07 01 демонтажа и уклањање рустик гарнитуре са сунцобраном ком. 14.359,00 комунални  
20 14 08 01 демонтажа и уклањање рустик гарнитуре без сунцобраном ком. 8.927,00 комунални  
20 14 09 01 демонтажа и одвоз рустик стола ком. 4.036,00 комунални  
20 14 10 01 демонтажа и одвоз рустик клупе ком. 2.439,00 комунални  
20 14 11 01 демонтажа и одвоз рустик сунцобрана ком. 5.384,00 комунални  
20 14 11 02 демонтажа и поправка дрвеног крова сунцобрана „Коштунићи” ком. 40.535,00 грађевински 43.11
20 14 11 03 демонтажа и одвоз рустик мостића ком. 7.829,00 комунални  
20 14 12 01 поправка бочних страница рустик павиљона m² 9.260,00 комунални  
20 14 13 01 поправка крова рустик павиљона са теголом m² 11.202,00 комунални  
20 14 14 01 замена конструктивних греда рустик павиљона ком. 17.425,00 комунални  
20 14 15 01 поправка рустик мостића – замена подних дасака m² 1.443,00 комунални  
20 14 16 01 поправка рустик мостића – замена ограде ком. 9.054,00 комунални  
20 14 17 01 поправка рустик мостића – замена конструктивног елемента ком. 18.396,00 комунални  
20 15      ДРВЕНИ МОБИЛИЈАР        
20 15 01 01 израда и транспорт лежаљке за сунчање са храстовим лајснама, дим. 2,00 m х 0,80 м ком. 36.724,00 комунални  
20 15 02 01 израда, транспорт и уградња лежаљке за сунчање, са храстовим лајснама, дим. 2,00м х 0,80 m, са урачуна-

тим бетонским темељом
ком. 37.940,00 грађевински 42.99

20 15 03 01 израда, транспорт и монтажа дрвене дечије учионице на металним носачима у бетонском темељу ком. 296.734,00 грађевински 42.99
20 16      СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР        
20 16 01 01 израда, транспорт и монтажа на постојеће темеље већих рустик павиљона, основе од 10 до 25 m² ком. 423.607,00 грађевински 42.99
20 16 02 01 израда, транспорт и монтажа на постојеће темеље мањих рустик павиљона, основе до 10 m². ком. 257.301,00 грађевински 42.99
20 16 03 01 израда, транспорт и уградња хранилице за птице, на анкерном стубу, без урачунатог темеља ком. 6.515,00 комунални  
20 16 04 01 израда, транспорт и уградња кућице за птице, на анкерном стубу, без урачунатог темеља ком. 7.625,00 комунални  
20 17      ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА        
20 17 01 01 фарбање павиљона ком. 17.517,00 комунални  
20 17 02 01 поправка крова павиљона – оштећене дрвене конструкције и облоге m² 10.982,00 комунални  
20 17 03 01 поправка крова павиљона – замена теголе m² 5.665,00 комунални  
20 17 04 01 демонтажа, утовар и одвоз мањих павиљона ком. 22.385,00 комунални  
20 17 05 01 демонтажа, утовар и одвоз већих павиљона ком. 34.976,00 комунални  
20 17 06 01 замена шах табли на столовима.

Обрачун по табли
ком. 6.679,00 комунални  

20 18      НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР        
20 18 01 01 израда, транспорт и уградња косог бициклистичког стајалишта, у бетонском темељу – А.1.2.1. Наплата 

по рачуну извођача
ком. 15.278,00 грађевински 42.99

20 18 02 01 израда, транспорт и уградња „П” бициклистичког стајалишта, у бетонском темељу – А.1.2.2. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 14.054,00 грађевински 42.99

20 18 02 02 израда, транспорт и уградња „П” бициклистичког стајалишта, преко анкерне плоче – А.1.2.2. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 13.137,00 комунални  

20 18 03 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, h = 1,06 m, у бетонском темељу – А 2.1.1. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 13.717,00 грађевински 42.99

20 18 03 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, h = 1,06 m, са ланцем, у бетонском темељу 
– А 2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 18.600,00 грађевински 42.99

20 18 03 03 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, h = 0,55 m, у бетонском темељу – А 2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 10.567,00 грађевински 42.99

20 18 03 04 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, h = 0,55 m, са ланцем, у бетонском темељу 
– А 2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 15.450,00 грађевински 42.99

20 18 04 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, h = 1,06 m, тип АУТЕНТИК, преко анкерне плочице – А 
2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 13.766,00 комунални  

20 18 04 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, са ланцем, h = 1,06 m, преко анкерне 
плочице – А 2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 18.881,00 комунални  

20 18 04 03 израда, транспорт и уградња металног стуба, h = 0,55 m, тип АУТЕНТИК, преко анкерне плочице – А 
2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 10.466,00 комунални  

20 18 04 04 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип АУТЕНТИК, са ланцем, h = 0,55 m, преко анкерне 
плочице – А 2.1.1 
Наплата по рачуну извођача

ком. 15.581,00 комунални  

20 18 05 01 израда, транспорт и уградња дрвеног стуба, висине 55 cm изнад земље, са подлогом од шљунка, без 
бетонског темеља – А 2.1.2 
Наплата по рачуну извођача

ком. 3.901,00 комунални  

20 18 06 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК Н55 у бетонском темељу – А 2.1.4 а. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 17.641,00 грађевински 42.99

20 18 06 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК Н55, преко анкерне плоче – А 2.1.4 а. Напла-
та по рачуну извођача

ком. 16.645,00 комунални  
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20 18 07 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК Н85 у бетонском темељу – А 2.1.4 б. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 22.741,00 грађевински 42.99

20 18 08 01 израду, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК, Н100, у бетонском темељу – А 2.1.4 в. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 24.741,00 грађевински 42.99

20 18 09 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, КЛАСИК, Н100, хориз.препрека – тип 1 сегмент дужине 
0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.5 а. Наплата по рачуну извођача

m 26.294,00 грађевински 42.99

20 18 10 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, КЛАСИК, Н100, хориз.препрека и дијагонална препрека – 
сегмент дужине, 90– 1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.5 б. Наплата по рачуну извођача

m 27.891,00 грађевински 42.99

20 18 11 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, КЛАСИК, висина 55 cm са ланцем – сегмент дужине 0,90 – 
1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.5 в. Наплата по рачуну извођача

m 14.891,00 грађевински 42.99

20 18 12 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, КЛАСИК, висина 55 cm хоризонтална препрека – сегмент 
дужине 0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.5 г. Наплата по рачуну извођача

m 13.941,00 грађевински 42.99

20 18 13 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип СТАНДАРД Н55, у бетонском темељу – А 2.1.8 а
Наплата по рачуну извођача

ком. 17.925,00 грађевински 42.99

20 18 14 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип СТАНДАРД Н85, у бетонском темељу – А 2.1.8 б
Наплата по рачуну извођача

ком. 20.592,00 грађевински 42.99

20 18 15 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип СТАНДАРД Н100, у бетонском темељу – А 2.1.8 в
Наплата по рачуну извођача

ком. 22.899,00 грађевински 42.99

20 18 16 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, СТАНДАРД, H100, хориз.препрека – тип 1 сегмент дужине 
0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.9 а. Наплата по рачуну извођача

m 24.488,00 грађевински 42.99

20 18 17 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, СТАНДАРД, H100, хориз.препрека и дијагонална препрека 
– сегмент дужине 0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.9 б. Наплата по рачуну извођача

m 27.402,00 грађевински 42.99

20 18 18 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, СТАНДАРД, H55, са ланцем – сегмент дужине 0,90-1,20 m, 
у бетонском темељу – А 2.1.9 в. Наплата по рачуну извођача

m 18.796,00 грађевински 42.99

20 18 19 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, СТАНДАРД, H55, хоризонтална препрека ТИП 2, сегмент 
дужине 0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.9 г. Наплата по рачуну извођача

m 17.240,00 грађевински 42.99

20 18 20 01 израда, транспорт и уградња бетонског стуба, тип СТАНДАРД Н20, у бетонском темељу – А 2.1.10 а
Наплата по рачуну извођача

ком. 9.005,00 грађевински 42.99

20 18 21 01 израда, транспорт и уградња бетонског стуба, тип СТАНДАРД Н45, у бетонском темељу – А 2.1.10 б
Наплата по рачуну извођача

ком. 10.410,00 грађевински 42.99

20 18 22 01 израда, транспорт и уградња бетонског стуба, тип СТАНДАРД Н100, у бетонском темељу – А 2.1.10 в. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 12.862,00 грађевински 42.99

20 18 23 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H55, у бетонском темељу – А 2.1.11 а. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 11.280,00 грађевински 42.99

20 18 23 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H55, преко анкерне плоче – А 2.1.11 а. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 9.613,00 комунални  

20 18 24 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H85, у бетонском темељу – А 2.1.11 б. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 15.280,00 грађевински 42.99

20 18 24 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H85, преко анкерне плоче – А 2.1.11 б. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 14.013,00 комунални  

20 18 25 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H100, у бетонском темељу – А 2.1.11 в. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 17.280,00 грађевински 42.99

20 18 25 02 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип SIMPLE H100, преко анкерне плоче – А 2.1.11 в. Напла-
та по рачуну извођача

ком. 16.213,00 комунални  

20 18 26 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, Simple H100, хориз.препрека,тип 1 сегмент дужине 0,90-
1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.12 а. Наплата по рачуну извођача

m 20.989,00 грађевински 42.99

20 18 27 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, Simple H100, хориз.препрека и дијагонална препрека, 
сегмент дужине 0,90-1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.12 б. Наплата по рачуну извођача

m 21.361,00 грађевински 42.99

20 18 28 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, Simple H55, ланац, сегмент дужине 0,90-1,20 m, у бетонском 
темељу – А 2.1.12 в. Наплата по рачуну извођача

m 14.891,00 грађевински 42.99

20 18 29 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, Simple, H55, са хоризонталном препреком сегмент дужине 
1,20 m, у бетонском темељу – А 2.1.12 г. Наплата по рачуну извођача

m 13.941,00 грађевински 42.99

20 18 30 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H60, од челичног флаха са стубовима од „U” и „L „профил, у 
бетонском темељу – А 2.2.1 
Наплата по рачуну извођача

m 19.884,00 грађевински 42.99

20 18 31 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H60, од челичног флаха са стубовима од „U” и „L „профил, 
преко анкерне плоче – А 2.2.1 
Наплата по рачуну извођача

m 19.978,00 комунални  

20 18 32 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H100, од челичног флаха са стубовима од „U” и „L „профил, у 
бетонском темељу – А 2.2.2
Наплата по рачуну извођача

m 22.557,00 грађевински 42.99

20 18 33 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H100, од челичног флаха са стубовима од „U” и „L „профил, 
преко анкерне плоче – А 2.2.2
Наплата по рачуну извођача

m 20.051,00 комунални  

20 18 34 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H200, од челичног кутијастог профила, сегмент 240 cm у бетон-
ском темељу – А 2.2.3 
Наплата по рачуну извођача

m 29.798,00 грађевински 42.99

20 18 35 01 израда, транспорт и уградња ограде тип H200, од челичног кутијастог профила, сегмент 240 cm преко 
анкерне плоче – А 2.2.3 
Наплата по рачуну извођача

m 28.795,00 комунални  

20 18 36 01 израда, транспорт и уградња ограде тип спортски терени H400, висина 4,00 m, у бетонском темељу – А 
2.2.4
Наплата по рачуну извођача

m 26.329,00 грађевински 42.99

20 18 38 01 израда, транспорт и уградња кружне подне решетке за стабла, тип СТАНДАРД, Ø1200 mm, са ослонцем 
од флаха и фирикета – А 3.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 78.457,00 комунални  

20 18 38 02 израда, транспорт и уградња кружне подне решетке за стабла, тип СТАНДАРД, Ø1400 mm, са ослонцем 
од флаха и фирикета – А 3.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 92.564,00 комунални  
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20 18 38 03 израда, транспорт и уградња кружне подне решетке за стабла, тип СТАНДАРД, Ø1600 mm, са ослонцем 
од флаха и фирикета – А 3.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 107.251,00 комунални  

20 18 38 04 израда, транспорт и уградња кружне подне решетке за стабла, тип СТАНДАРД, Ø2200 mm, са ослонцем 
од флаха и фирикета – А 3.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 154.981,00 комунални  

20 18 39 01 израда, транспорт и уградња квадратне подне решетке за стабла, тип КЛАСИК, са ослонцем од Л профи-
ла и фирикета, 
дим. 120х120 mm – А.3.1.3. Наплата по рачуну извођача

ком. 82.883,00 комунални  

20 18 40 01 израда, транспорт и уградња квадратне подне решетке за стабла, тип КЛАСИК, са ослонцем од Л профи-
ла и фирикета, 
дим. 140х140 mm – А.3.1.3. Наплата по рачуну извођача

ком. 93.681,00 комунални  

20 18 41 01 израда, транспорт и уградња рама за квадратну подну решетку за стабла, од Л профила и фирикета, дим. 
160х160 mm – А.3.1.3
Наплата по рачуну извођача

ком. 32.265,00 комунални  

20 18 41 02 израда, транспорт и уградња квадратне подне решетке за стабла, тип КЛАСИК, са ослонцем од Л профи-
ла и фирикета,
 дим. 160х160 mm – А.3.1.3. Наплата по рачуну извођача

ком. 121.290,00 комунални  

20 18 41 03 израда, транспорт и уградња квадратне подне решетке за стабла, тип КЛАСИК, са ослонцем од Л профи-
ла и фирикета,
 дим. 224х224 mm – А.3.1.3. Наплата по рачуну извођача

ком. 140.294,00 комунални  

20 18 42 01 израда, транспорт и уградња кружне заштитне ограде за стабла Н50 – А.3.2.1. Наплата по рачуну изво-
ђача

ком. 90.891,00 комунални  

20 18 43 01 израда, транспорт и уградња квадратне заштитне ограде за стабла, тип Н50 – А 3.2.2. Наплата по рачуну 
извођача

ком. 80.556,00 комунални  

20 18 44 01 израда, транспорт и уградња заштитне ограде за стабла, тип КЛАСИК – А.3.2.3. Наплата по рачуну 
извођача

ком. 30.956,00 комунални  

20 18 45 01 израда, транспорт и уградња заштитне ограде за стабла, тип СТАНДАРД – A.3.2.4. Наплата по рачуну 
извођача

ком. 38.614,00 комунални  

20 18 46 01 израда, транспорт и уградња мале ђубријере, тип КЛАСИК, у бетонском темељу – Б.2.1.5. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 38.117,00 грађевински 42.99

20 18 47 01 израда, транспорт и уградња мале ђубријере – Simple, у бетонском темељу – Б.2.1.6. Наплата по рачуну 
извођача

ком. 30.244,00 грађевински 42.99

20 18 50 01 израда, транспорт и постављање жардињере од метала, 
дим. 65/65/45 – А.3.3.3а. Наплата по рачуну извођача

ком. 43.234,00 комунални  

20 18 51 01 израда, транспорт и постављање жардињере од метала, 
дим. 85/85/45 – А.3.3.3б. Наплата по рачуну извођача

ком. 52.558,00 комунални  

20 18 52 01 израда, транспорт и упостављање жардињере од метала, 
дим. 85/85/85, – А.3.3.3ц. Наплата по рачуну извођача

ком. 82.370,00 комунални  

20 18 53 01 израда, транспорт и анкеровање клупе АУТЕНТИК, Б.1.1.1, без урачунатог темеља (тип Стара београд-
ска). 
Наплата по рачуну извођача

ком. 35.608,00 комунални  

20 18 54 01 израда, транспорт и уградња клупе са каменим носачима, у бетонском темељу – слободностојећа клупа – 
Ул. кнез Михаила, Б.1.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 53.283,00 грађевински 42.99

20 18 55 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе Кнез Михајлова, – Б.1.1.3. Наплата по рачуну извођача ком. 96.625,00 комунални  
20 18 56 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона – СТАНДАРД 

(цинкована и лакирана), у бетонском темељу – Б.1.1.5а 
Наплата по рачуну извођача

ком. 62.341,00 грађевински 42.99

20 18 56 02 израда, транспорт и уградња клупе без наслона – СТАНДАРД 
(цинкована и лакирана), анкерована – Б.1.1.5а
Наплата по рачуну извођача

ком. 59.126,00 комунални  

20 18 57 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона – СТАНДАРД 
(само цинкована), у бетонском темељу – Б.1.1.5б
Наплата по рачуну извођача

ком. 61.584,00 грађевински 42.99

20 18 57 02 израда, транспорт и уградња клупе без наслона – СТАНДАРД 
(само цинкована), уанкерована – Б.1.1.5б
Наплата по рачуну извођача

ком. 57.671,00 комунални  

20 18 59 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном – СТАНДАРД 
(цинкована и лакирана), у бетонском темељу – Б.1.1.6а
Наплата по рачуну извођача

ком. 76.654,00 грађевински 42.99

20 18 59 02 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном – СТАНДАРД 
(цинкована и лакирана), анкерована – Б.1.1.6а
Наплата по рачуну извођача

ком. 72.741,00 комунални  

20 18 60 01 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном – СТАНДАРД 
(само цинкована), у бетонском темељу – Б.1.1.6б
Наплата по рачуну извођача

ком. 75.623,00 грађевински 42.99

20 18 60 02 израда, транспорт и уградња клупе са наслоном – СТАНДАРД 
(само цинкована), анкерована – Б.1.1.6б
Наплата по рачуну извођача

ком. 71.710,00 комунални  

20 18 62 01 израда, транспорт и уградња велике клупе без наслона – СТАНДАРД (цинкована и лакирана), у бетон-
ском темељу – Б.1.1.7а. Наплата по рачуну извођача

ком. 103.526,00 грађевински 42.99

20 18 63 01 израда, транспорт и уградња велике клупе без наслона – СТАНДАРД (само цинкована), у бетонском 
темељу – Б.1.1.7б
Наплата по рачуну извођача

ком. 101.326,00 грађевински 42.99

20 18 65 01 израда, транспорт и уградња велике клупе са кратким наслоном – СТАНДАРД (цинкована и лакирана), 
у бетонском темељу – Б.1.1.8а. Наплата по рачуну извођача

ком. 141.526,00 грађевински 42.99

20 18 65 02 израда, транспорт и уградња велике клупе са кратким наслоном – СТАНДАРД (цинкована и лакирана), 
анкерована – Б.1.1.8а
Наплата по рачуну извођача

ком. 128.742,00 комунални  
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20 18 66 01 израда, транспорт и уградња велике клупе са кратким наслоном – СТАНДАРД (само цинкована), у 
бетонском темељу – Б.1.1.8б
Наплата по рачуну извођача

ком. 139.119,00 грађевински 42.99

20 18 68 01 израда, транспорт и уградња велике клупе са наслоном – СТАНДАРД (цинкована и лакирана), у бетон-
ском темељу – Б.1.1.9а. Наплата по рачуну извођача

ком. 150.697,00 грађевински 42.99

20 18 69 01 израда, транспорт и уградња велике клупе са наслоном – СТАНДАРД (само цинкована), у бетонском 
темељу – Б.1.1.9б
Наплата по рачуну извођача

ком. 148.085,00 грађевински 42.99

20 18 71 01 израда, транспорт и уградња клупе – Simple, у бетонском темељу – Б.1.1.10. Наплата по рачуну извођача ком. 87.686,00 грађевински 42.99
20 18 72 01 израда, транспорт и уградња дрвене гарнитуре за пикник са сунцобраном, Б.1.2.1а (цинкована и лакира-

на), у бетонском темељу. Наплата по рачуну извођача
ком. 148.122,00 грађевински 42.99

20 18 73 01 израда, транспорт и уградња дрвене гарнитуре за пикник са сунцобраном, Б.1.2.1б (само цинкована), у 
бетонском темељу 
Наплата по рачуну извођача

ком. 145.261,00 грађевински 42.99

20 18 74 01 израда, транспорт и уградња дрвене гарнитуре за пикник без сунцобрана, Б.1.2.2а (цинкована и лакира-
на), у бетонском темељу. Наплата по рачуну извођача

ком. 102.530,00 грађевински 42.99

20 18 75 01 израда, транспорт и уградња дрвене гарнитуре за пикник без сунцобрана, Б.1.2.2 б (само цинкована), у 
бетонском темељу. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 99.405,00 грађевински 42.99

20 18 76 01 израда, транспорт и уградња мале ђубријере – Стандард, у бетонском темељу – Б.2.1.4 а. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 30.244,00 грађевински 42.99

20 18 77 01 израда, транспорт и уградња мале ђубријере – Стандард, у бетонском темељу – Б.2.1.4 б, са додатком за 
отпад љубимаца
Наплата по рачуну извођача

ком. 34.005,00 грађевински 42.99

20 18 78 01 израда, транспорт и уградња ђубријере – Аутентик (тип Стара београдска), анкерована, без темеља – 
Б.2.1.1
Наплата по рачуну извођача

ком. 27.143,00 комунални  

20 18 79 01 израда, транспорт и уградња ђубријере – Simple, анкерована, без темеља – Б.2.1.7. Наплата по рачуну 
извођача

ком. 11.682,00 грађевински 42.99

20 18 80 01 израда, транспорт и уградња велике ђубријере – Стандард, Б.2.1.3а, анкерована – без темеља. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 32.536,00 комунални  

20 18 81 01 израда, транспорт и уградња велике ђубријере – Стандард, Б.2.1.3а, са бетонским темељом. Наплата по 
рачуну извођача

ком. 34.853,00 грађевински 42.99

20 18 82 01 израда, транспорт и уградња рециклажног сета ђубријера – Стандард, Б.2.1.3 б, анкерован – без темеља
Наплата по рачуну извођача

ком. 104.567,00 комунални  

20 18 83 01 израда, транспорт и уградња рециклажног сета ђубријера – Стандард, Б.2.1.3 б, са бетонским темељом
Наплата по рачуну извођача

ком. 107.380,00 грађевински 42.99

20 18 84 01 израда, транспорт и уградња табле за означавање објеката од значаја и споменика културе – Б.5.2.1, са 
бетонским темељом
Наплата по рачуну извођача

ком. 39.340,00 грађевински 42.99

20 19     ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА        
20 19 01 01 фарбање комплета лајсни мале клупе без наслона, Standard – Б.1.1.5 ком. 1.720,00 комунални  
20 19 02 01 фарбање комплета лајсни мале клупе са наслоном, Standard – Б.1.1.6 ком. 1.937,00 комунални  
20 19 03 01 фарбање комплета лајсни велике клупе са кратким наслоном, Standard -Б.1.1.8 ком. 3.242,00 комунални  
20 19 04 01 фарбање комплета лајсни велике клупе са наслоном, Standard – Б.1.1.9 ком. 3.565,00 комунални  
20 19 05 01 Поправка – израда и уградња храстових лајсни на клупама из програма новог урбаног мобилијара, 

дим.150 mm х 70 mm х 1000 mm. Обрачун по комаду лајсне за 1,00 m’
m’ 2.690,00 комунални  

20 19 06 01 фарбање металних делова мале клупе без наслона, Standard – Б.1.1.5 ком. 633,00 комунални  
20 19 07 01 фарбање металних делова мале клупе са наслоном, Standard –Б.1.1.6 ком. 961,00 комунални  
20 19 08 01 фарбање металних делова велике клупе са кратким наслоном, Standard -Б.1.1.8 ком. 1.189,00 комунални  
20 19 09 01 фарбање металних делова велике клупе са наслоном, Standard – Б.1.1.9 ком. 1.412,00 комунални  
20 19 10 01 Фарбање комплета лајсни на лежаљци за сунчање ком. 2.175,00 комунални  
20 19 11 01 Фарбање металне корпе за отпатке, Standard – Б.2.1.6 и Б.2.1.4 – са додатком за измет љубимаца ком. 1.043,00 комунални  
20 19 12 01 Поправка – израда и уградња храстових лајсни на лежаљкама за сунчање, дим. лајсни 99 mm х 30 mm х 

800 mm
Обрачун по комаду лајсне 

m’ 1.136,00 комунални  

21       ДЕЧИЈИ РЕКВИЗИТИ        
21 01     ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ        
21 01 01 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке -1 седиште, 

ТИП Л1 у бетонском темељу
ком. 83.026,00 грађевински 42.99

21 01 02 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке – 2 седишта, 
ТИП Л2 у бетонском темељу

ком. 100.244,00 грађевински 42.99

21 01 03 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке, тип „ОРЛОВО ГНЕЗДО” у бетонском темељу (корпа Ø 
950 mm)

ком. 260.866,00 грађевински 42.99

21 01 04 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке, тип „ОРЛОВО ГНЕЗДО” у бетонском темељу (корпа Ø 
1200 mm)

ком. 266.366,00 грађевински 42.99

21 01 05 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта– гумена седишта, тип „МИЛИЦА” у 
бетонском темељу

ком. 193.186,00 грађевински 42.99

21 01 06 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта– дрвена седишта, тип „МИЛИЦА” у 
бетонском темељу

ком. 181.932,00 грађевински 42.99

21 01 07 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта– затворена седишта, тип „МИЛИЦА” у 
бетонском темељу

ком. 200.996,00 грађевински 42.99

21 01 07 02 израда, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта– 1 гумено и 1 затворено седиште, тип 
„МИЛИЦА „у бетонском темељу

ком. 192.334,00 грађевински 42.99
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21 01 08 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица -1 руда, 
ТИП К1 у бетонском темељу

ком. 104.100,00 грађевински 42.99

21 01 09 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица -2 руде, 
ТИП К2 у бетонском темељу

ком. 144.145,00 грађевински 42.99

21 01 10 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица са лучним ојачањем, тип „РАДА”, д= 3,00 m, у бетон-
ском темељу

ком. 197.915,00 грађевински 42.99

21 01 11 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица са лучним ојачањем, тип „ТАЊА”, д= 4,00 m, у бетон-
ском темељу

ком. 199.975,00 грађевински 42.99

21 01 12 01 израда, транспорт и уградња једноструке квадратне пењалице, ТИП ЈКП, у бетонском темељу ком. 80.777,00 грађевински 42.99
21 01 13 01 израда, транспорт и уградња двостране квадратне пењалице, ТИП ДКП, у бетонском темељу ком. 97.727,00 грађевински 42.99
21 01 14 01 израда, транспорт и уградња једноструке квадратне пењалице, ТИП ЈКП2Љ са дуплом љуљашком, у 

бетонском темељу
ком. 140.911,00 грађевински 42.99

21 01 15 01 израда, транспорт и уградња двоструке квадратне пењалице, ТИП ДКП2Љ са дуплом љуљашком, у 
бетонском темељу

ком. 149.445,00 грађевински 42.99

21 01 16 01 израда, транспорт и уградња двоструке пењалице са дуплом љуљашком – чамова седишта, тип „ЛЕНА”, у 
бетонском темељу

ком. 237.722,00 грађевински 42.99

21 01 17 01 израда, транспорт и уградња двоструке пењалице са дуплом љуљашком – гумена седишта, тип „ЛЕНА”, у 
бетонском темељу

ком. 249.426,00 грађевински 42.99

21 01 18 01 израда, транспорт и уградња двоструке пењалице са дуплом љуљашком затворена седишта, тип „ЛЕНА”, 
у бетонском темељу

ком. 256.786,00 грађевински 42.99

21 01 19 01 израда, транспорт и уградња пењалице са канапима, у бетонском темељу ком. 203.544,00 грађевински 42.99
21 01 20 01 израда, транспорт и уградња пењалице тип „ИГЛО”, у бетонском темељу ком. 163.257,00 грађевински 42.99
21 01 21 01 израда, транспорт и уградња лучне пењалице „ЕМА”, дужине 

3,60 m, висине 1,50 m, у бетонском темељу
ком. 194.885,00 грађевински 42.99

21 01 22 01 израда, транспорт и уградња лучне пењалице „БИЉА”, дужине 5,70 m, висине 1,50 m, у бетонском 
темељу

ком. 220.084,00 грађевински 42.99

21 01 23 01 израда, транспорт и уградња лучне пењалице „ДАЦА”, дужине 7,70 m, висине 2,00 m, у бетонском темељу ком. 241.853,00 грађевински 42.99
21 02     ВРТЕШКЕ        
21 02 01 01 израда, транспорт и уградња трокраке вртешке, ТИП В1, у бетонском темељу ком. 104.146,00 грађевински 42.99
21 02 02 01 израда, транспорт и уградња вртешке са седиштима, ТИП В2, у бетонском темељу ком. 102.115,00 грађевински 42.99
21 02 03 01 израда, транспорт и уградња вртешке са седиштима, тип „САЊА”, у бетонском темељу ком. 143.923,00 грађевински 42.99
21 02 04 01 израда, транспорт и уградња вртешке са подијумом,

тип „ЈЕЛЕНА”, у бетонском темељу
ком. 143.932,00 грађевински 42.99

21 03     ЊИХАЛИЦЕ        
21 03 01 01 израда, транспорт и уградња њихалице, тип „САША 1” („Коњић”), у бетонском темељу. ком. 74.335,00 грађевински 42.99
21 03 02 01 израда, транспорт и уградња њихалице, тип „САША 2” („Вилин коњиц”), у бетонском темељу. ком. 75.565,00 грађевински 42.99
21 04     ТОБОГАН        
21 04 01 01 израда, транспорт и уградња тобогана са поцинкованим лимом, тип „МАРКО”, у бетонском темељу. ком. 249.421,00 грађевински 42.99
21 04 02 01 израда, транспорт и уградња тобогана са поцинкованим лимом, тип „МАРКО”, у бетонском темељу, на 

шкарпи.
ком. 237.641,00 грађевински 42.99

21 05     ДРВЕНИ РЕКВИЗИТИ        
21 05 01 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене клацкалице, у бетонском темељу ком. 131.420,00 грађевински 42.99
21 05 02 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке, у бетонском темељу ком. 115.936,00 грађевински 42.99
21 05 03 01 израда, транспорт и уградња инсталације од дрвених греда и талпи за ходање, у бетонском темељу комплет 296.187,00 грађевински 42.99
21 05 04 01 израда, транспорт и уградња дрвене ходалице за балансирање са ланцима, у бетонском темељу ком. 198.978,00 грађевински 42.99
21 05 05 01 израда, транспорт и уградња дрвене куле без крова, у бетонском темељу ком. 232.617,00 грађевински 42.99
21 05 06 01 израда, транспорт и уградња дрвене куле са кровом и теголом, у бетонском темељу ком. 314.815,00 грађевински 42.99
21 05 07 01 израда, транспорт и уградња дрвених степеница са оградом, за кулу, у бетонском темељу ком. 101.982,00 грађевински 42.99
21 05 08 01 израда, транспорт и уградња тобогана са клизном површином од лима за дрвену кулу, у бетонском 

темељу
ком. 105.251,00 грађевински 42.99

21 05 09 01 израда, транспорт и уградња висећег мостића са металним сајлама и дрвеним газиштима ком. 123.898,00 грађевински 42.99
21 05 10 01 израда, транспорт и уградња металне пењалице у сегменту дрвене куле, у бетонском темељу ком. 22.944,00 грађевински 42.99
21 05 11 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке уз дрвену кулу, у бетонском темељу ком. 79.817,00 грађевински 42.99
21 05 12 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке са металном пењалицом, у бетонском темељу ком. 200.837,00 грађевински 42.99
21 05 13 01 израда, транспорт и монтажа дрвене косе пењалице са хватовима, у бетонском темељу ком. 119.324,00 грађевински 42.99
21 05 14 01 израда дрвених хватача за пењање ком. 3.003,00 комунални  
21 05 15 01 израда, транспорт и уградња дрвене препоне (5 препона), у бетонском темељу ком. 105.060,00 грађевински 42.99
21 05 16 01 израда, транспорт и уградња двоструког вратила од дрвених облица, у бетонском темељу ком. 98.233,00 грађевински 42.99
21 05 17 01 израда, транспорт и уградња дрвене пењалице, у бетонском темељу ком. 142.458,00 грађевински 42.99
21 05 18 01 израда, транспорт и уградња дрвене купасте пењалице од полуоблица, у бетонском темељу ком. 108.571,00 грађевински 42.99
21 05 19 01 израда, транспорт и уградња дрвених облица (10 ком), за трчање цик-цак, у бетонском темељу ком. 103.680,00 грађевински 42.99
21 06     СПЕЦИФИЧНИ ДЕЧИЈИ РЕКВИЗИТИ – КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТИ        
21 06 01 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 1-5 год) – реквизит 1 – набавка

Композиција садржи две куле, тубу за провлачење, сто за игру и игрицу за развој моторике.
Наплата по рачуну.

ком. 770.269,50 комунални  

21 06 01 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 1
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 79.952,00 грађевински 42.99

21 06 02 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 3-5 год) – реквизит 2 – набавка
Композиција садржи тобоган, пењалицу, мостић, тубу за провлачење.
Наплата по рачуну.

ком. 1.340.839,50 комунални  
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21 06 02 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 2
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 120.030,00 грађевински 42.99

21 06 03 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 3-5 год) – реквизит 3 – набавка
Композиција садржи сегменте за пењање (мрежа, шипка, степенице), тобоган, две куле спојене мостом 
под нагибом, дурбин и разме играчке за размишљање и моторичке радње.
Наплата по рачуну.

ком. 1.078.377,30 комунални  

21 06 03 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 3
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 113.332,00 грађевински 42.99

21 06 04 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 2-5 год)– реквизит 4 – набавка
Композиција садржи тобоган, приземни део за играње, пењалице и кормила са командним мостом.
Наплата по рачуну.

ком. 1.041.290,25 комунални  

21 06 04 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 4
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 89.190,00 грађевински 42.99

21 06 05 01 реквизит за децу, тип клацкалица за децу са посебним потребама 
(узраст 5-12 год) – реквизит 5 – набавка
Наплата по рачуну.

ком. 591.966,38 комунални  

21 06 05 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 5 ком. 57.080,00 грађевински 42.99
21 06 06 01 реквизит за децу, тип вртешка (узраст 5-12 год) и за децу са посебним потребама – реквизит 6 – набавка

Наплата по рачуну.
ком. 1.426.425,00 комунални  

21 06 06 02 транспорт и уградња реквизита 6 ком. 144.676,00 грађевински 42.99
21 06 07 01 реквизит – жичара за децу (узраст 5-12 год) – реквизит 7 – набавка

Наплата по рачуну.
ком. 1.426.425,00 комунални  

21 06 07 02 транспорт и уградња реквизита 7
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 282.842,00 грађевински 42.99

21 06 08 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 1-5 год) и децу са посебним потребама– реквизит 8 – набавка
Композиција садржи тубу за провлачење, тобоган, дурбин и партерни део за игру и једну покривену 
платформу
Наплата по рачуну.

ком. 1.426.425,00 комунални  

21 06 08 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 8
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 75.985,00 грађевински 42.99

21 06 09 01 реквизит за децу, тип вртешка -љуљашка за децу узраста 3-12 год и децу са посебним потребама – рекви-
зит 9 – набавка
Наплата по рачуну.

ком. 591.966,38 комунални  

21 06 09 02 транспорт и уградња реквизита 9 ком. 73.022,00 грађевински 42.99
21 06 10 01 комбиновани реквизит за децу– светлећа мултифункционална композиција, спортски реквизит (узраст 

5-12 год) – реквизит 10 -набавка
Композиција садржи више врста пењалица, мердевине, зид за пењање, цев за провлачење, више мрежа 
за хватање рукама и пењање, шипке за спуштање са врха, лопте за пењање, цев за спуштање и пењање, 
врећу за ударање.
Наплата по рачуну.

ком. 3.780.026,25 комунални  

21 06 10 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 10
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 125.413,00 грађевински 42.99

21 06 11 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 5-12 год) – реквизит 11 -набавка
Композиција садржи гумене пањеве различитих висина, дебло и сајле за држање, сајле за ходање као и 
пењалице и ручке за држање. Наплата по рачуну.

ком. 2.061.184,13 комунални  

21 06 11 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 11 ком. 217.057,00 грађевински 42.99
21 06 12 01 комбиновани реквизит за децу (узраст 3-12 год) и децу са посебним потребама – реквизит 12 – набавка

Композиција садржи прохромску рампу, одмориште од посебне мреже, кулу, тобоган и степенице које 
имају прилаз за колица
Наплата по рачуну.

ком. 3.566.062,50 комунални  

21 06 12 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 12
* Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне стопе. 

ком. 324.184,00 грађевински 42.99

21 06 13 01 седиште за љуљашку од гуминизираног материјала са ланцима (узраст 1+) – реквизит 13 – набавка
Наплата по рачуну.

ком. 123.528,30 комунални  

21 06 13 02 транспорт и уградња седишта за љуљашку – реквизита 13 ком. 1.729,00 грађевински 42.99
21 06 14 01 седиште за љуљашку за децу узраста 2-5 год.као и децу са посебним потребама – реквизит 14 – набавка

Наплата по рачуну.
ком. 48.498,45 комунални  

21 06 14 02 транспорт и уградња седишта за љуљашку – реквизита 14 ком. 3.112,00 грађевински 42.99
21 06 15 01 реквизит – њихалица у облику аутића за децу узраста 5-12 год. и за децу са посебним потребама – рекви-

зит 15 – набавка
Наплата по рачуну.

ком. 927.176,25 комунални  

21 06 15 02 транспорт и уградња реквизита 15 ком. 63.251,00 грађевински 42.99
21 06 16 01 реквизит-комбинована композиција за децу од 3-5 година – реквизит 16 – набавка

Мултифункционална композиција садржи два тобогана, три кућице, осматрачница, платформе, мреже 
за пењање и ходање, цеви за провлачење, зидове за пењање, детаље за игру деце.
Наплата по рачуну.

ком. 4.100.361,30 комунални  

21 06 16 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 16 ком. 302.035,00 грађевински 42.99
21 06 17 01 реквизит – њихалица за старије (за децу од 7-12 год.)– реквизит 17-набавка

Реквизит за балансирање и вежбе моторике за децу узраста од 7-12 година.
Наплата по рачуну.

ком. 385.071,75 комунални  

21 06 17 02 транспорт и уградња реквизита 17 ком. 103.871,00 грађевински 42.99
21 06 18 01 реквизит – мала трамполина (за децу и одрасле)– реквизит 18-набавка

Подлога за скакање, намењена за једну особу.
Наплата по рачуну.

ком. 551.178,00 комунални  

21 06 18 02 транспорт и уградња реквизита 18 ком. 63.031,00 грађевински 42.99
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21 06 19 01 реквизит -вртешка у облику чауре са прозорима на челичној стопи (за децу од 3-12 година)– реквизит 
19-набавка
Наплата по рачуну.

ком. 513.300,00 комунални  

21 06 19 02 транспорт и уградња реквизита 19 ком. 30.092,00 грађевински 42.99
21 06 20 01 реквизит – светлећа њихалица (за децу од 3-12 година) – реквизит 20-набавка

Наплата по рачуну.
ком. 212.400,00 комунални  

21 06 20 02 транспорт и уградња реквизита 20 ком. 19.668,00 грађевински 42.99
21 06 21 01 реквизит – светлећа клацкалица (за децу од 3-12 година) – реквизит 21-набавка

Наплата по рачуну.
ком. 389.400,00 комунални  

21 06 21 02 транспорт и уградња реквизита 21 ком. 20.800,00 грађевински 42.99
21 07     МУЗИЧКИ РЕКВИЗИТИ        
21 07 01 01 реквизит за децу – бубњеви у боји – музички реквизит 16, набавка

Наплата по рачуну.
ком. 253.404,41 комунални  

21 07 01 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубњеви у боји – музички реквизит 16, транспорт и уградња ком. 37.955,00 грађевински 42.99
21 07 02 01 реквизит за децу – бубањ у облику седишта – музички реквизит 17, набавка

Наплата по рачуну.
ком. 204.763,31 комунални  

21 07 02 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ у облику седишта – музички реквизит 17, транспорт и 
уградња.

ком. 21.122,00 грађевински 42.99

21 07 03 01 реквизит за децу – дупли бубњеви – музички реквизит 18, набавка
Наплата по рачуну.

ком. 305.968,16 комунални  

21 07 03 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – дупли бубњеви – музички реквизит 18, транспорт и уградња ком. 26.031,00 грађевински 42.99
21 07 04 01 реквизит за децу – бубањ од хрома – већи – музички реквизит 19, набавка. Наплата по рачуну. ком. 305.968,16 комунални  
21 07 04 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ од хрома – већи – музички реквизит 19, транспорт и 

уградња
ком. 20.213,00 грађевински 42.99

21 07 05 01 реквизит за децу – бубањ од хрома – мањи – музички реквизит 20, набавка. Наплата по рачуну. ком. 249.838,34 комунални  
21 07 05 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ од хрома – мањи – музички реквизит 20, транспорт и 

уградња
ком. 19.713,00 грађевински 42.99

21 07 06 01 реквизит за децу, – звоно – музички реквизит 21, набавка
Комплет се састоји од 7 комада звона у низу и две удараљке
Наплата по рачуну.

ком. 363.239,13 комунални  

21 07 06 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 21, транспорт и уградња ком. 57.481,00 грађевински 42.99
21 07 07 01 реквизит за децу – звоно – музички реквизит 22, набавка

Комплет се састоји од 6 комада звона
Наплата по рачуну.

ком. 669.207,29 комунални  

21 07 07 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 22, транспорт и уградња ком. 54.627,00 грађевински 42.99
21 07 08 01 реквизит за децу – звоно – музички реквизит 23, набавка

Комплет се састоји од 11 комада звона и 6 удараљки 
Наплата по рачуну.

ком. 831.605,77 комунални  

21 07 08 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 23, транспорт и уградња ком. 72.229,00 грађевински 42.99
21 07 09 01 реквизит за децу – звоно-огледало – музички реквизит 24, набавка

Комплет се састоји од 11 делова, две удараљке и поставља се на вертикалне површине.
Наплата по рачуну.

ком. 245.559,07 комунални  

21 07 09 02 реквизит за децу – звоно-огледало – музички реквизит 24, транспорт и уградња ком. 21.831,00 комунални  
21 07 10 01 реквизит за децу – звоно на носачима – музички реквизит 25, набавка

Комплет се састоји од 21 дела, 4 удараљке и два вертикална носача.
Наплата по рачуну.

ком. 551.527,23 комунални  

21 07 10 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 25, транспорт и уградња ком. 29.058,00 грађевински 42.99
21 07 11 01 реквизит за децу– звоно на носачима – музички реквизит 26, набавка

Комплет се састоји од 11 делова, 2 удараљке и два вертикална носача.
Наплата по рачуну.

ком. 305.968,16 комунални  

21 07 11 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 26, транспорт и уградња ком. 32.636,00 грађевински 42.99
21 07 12 01 реквизит за децу – звоно на носачима – музички реквизит 27, набавка

Комплет се састоји од 6 делова, 2 ручна компресора и два вертикална носача.
Наплата по рачуну.

ком. 653.516,62 комунални  

21 07 12 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 27, транспорт и уградња ком. 39.562,00 грађевински 42.99
21 07 13 01 реквизит за децу – звоно у облику лептира – музички реквизит 28, набавка

Комплет се састоји од 32 дела, 8 удараљки и три вертикалних носача. Наплата по рачуну.
ком. 363.239,13 комунални  

21 07 13 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно у облику лептира – 
музички реквизит 28, транспорт и уградња

ком. 42.494,00 грађевински 42.99

21 07 14 01 реквизит за децу – лира – музички реквизит 29, набавка
Комплет се састоји од 8 звона у низу, 2 удараљке и једног вертикалног носача. Наплата по рачуну

  415.018,36 комунални  

21 07 14 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – лира – музички реквизит 29, транспорт и уградња ком. 29.831,00 грађевински 42.99
21 07 15 01 реквизит за децу – удараљке са вертикалним површинама – музички реквизит 30, набавка

Комплет се састоји од 15 плочица, 2 удараљке и поставља се на вертикалне површине. Наплата по 
рачуну.

ком. 245.559,07 комунални  

21 07 15 02 реквизит за децу – удараљке са вертикалним површинама – музички реквизит 30, транспорт и уградња ком. 17.905,00 комунални  
21 07 16 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 31, набавка

Комплет се састоји од 15 плочица, 2 удараљке и једног вертикалног носача. Наплата по рачуну.
ком. 305.968,16 комунални  

21 07 16 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке -музички реквизит 31, транспорт и уградња ком. 34.359,00 грађевински 42.99
21 07 17 01 реквизит за децу – удараљке за двоје – музички реквизит 32, набавка

 Комплет се састоји од 22 плочице, 4 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 465.228,52 комунални  

21 07 17 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке за двоје – музички реквизит 32, транспорт и уградња ком. 31.274,00 грађевински 42.99
21 07 18 01 реквизит за децу– удараљке од дрвета – музички реквизит 33, набавка

Комплет се састоји од 13 плочица, 4 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 373.438,06 комунални  
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21 07 18 02 реквизит за децу– удараљке од дрвета – музички реквизит 33, транспорт и уградња ком. 26.857,00 комунални  
21 07 19 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 34, набавка

Комплет се састоји од 11 плочица од ИПЕ дрвета, 4 удараљки и два вертикална носача од алуминијума. 
Наплата по рачуну.

ком. 615.074,25 комунални  

21 07 19 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 34, транспорт и уградња ком. 44.064,00 грађевински 42.99
21 07 20 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 35, набавка

Комплет се састоји од 15 плочица, 4 удараљке и две вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 447.184,24 комунални  

21 07 20 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 35, транспорт и уградња ком. 34.134,00 грађевински 42.99
21 07 21 01 реквизит за децу – удараљке са звонима – музички реквизит 36, набавка

Комплет се састоји од 15 плочица, 2 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 415.018,36 комунални  

21 07 21 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке са звонима -
музички реквизит 36, транспорт и уградња

ком. 39.528,00 грађевински 42.99

21 07 22 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 37, набавка
Комплет се састоји од 11 плочица, 2 удараљке и једног вертикалног носача. Наплата по рачуну.

ком. 245.559,07 комунални  

21 07 22 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 37, транспорт и уградња
Комплет се састоји од 11 плочица, 2 удараљке и једног вертикалног носача.

ком. 27.565,00 грађевински 42.99

21 07 23 01 реквизит за децу– удараљке – музички реквизит 38, набавка
Комплет се састоји од 11 плочица, 2 удараљке и једног вертикалног носача. Наплата по рачуну.

ком. 326.366,04 комунални  

21 07 23 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 38, транспорт и уградња ком. 28.265,00 грађевински 42.99
21 07 24 01 реквизит за децу – ручне удараљке – музички реквизит 39, набавка

Комплет се састоји од 11 плочица и два вертикална носача.
Наплата по рачуну.

ком. 305.968,16 комунални  

21 07 24 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – ручне удараљке – музички реквизит 39, транспорт и уградња ком. 35.608,00 грађевински 42.99
21 09     ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА        
21 09 01 01 фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима-љуљашка, клацкалица, пењалица, 

вртешка
ком. 2.203,00 комунални  

21 09 02 01 фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима– тобоган, ракета ком. 6.235,00 комунални  
21 09 03 01 Фарбање седишта (љуљашке, клацкалице) ком. 1.143,00 комунални  
21 09 04 01 демонтажа и замена носача реквизита 

(по комаду реквизита) носеће греде љуљашке
ком. 4.871,00 грађевински 42.99

21 09 05 01 демонтажа и замена носача реквизита 
(по комаду реквизита) „А” носача љуљашке

ком. 10.317,00 грађевински 42.99

21 09 06 01  замена дрвених седишта на љуљашкама ком. 2.245,00 комунални  
21 09 07 01  замена гумених седишта на љуљашкама ком. 9.458,00 комунални  
21 09 08 01  замена затворених седишта на љуљашкама ком. 13.638,00 комунални  
21 09 09 01  замена дрвених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 6.363,00 комунални  
21 09 10 01 замена гумених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 12.666,00 комунални  
21 09 11 01 замена затворених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 16.846,00 комунални  
21 09 12 01 замена руде са поправком носача греде (механизма) ком. 13.366,00 комунални  
21 09 13 01  замена дрвене руде на клацкалицама ком. 7.167,00 комунални  
21 09 14 01  замена механизма носача на клацкалицама ком. 2.767,00 комунални  
21 09 15 01  замена дрвених седишта на клацкалицама, вртешкама и њихалицама ком. 2.075,00 комунални  
21 09 15 02  замена гумених одбојника на клацкалици ком. 7.500,00 комунални  
21 09 16 01  замена корита на тобогану ком. 6.832,00 комунални  
21 09 17 01 замена дрвених подијума на ракетама

 (по комаду подијума)
ком. 6.602,00 комунални  

21 09 18 01  замена мердевина од канапа и летвица на пењалици, тип „Блок 62” ком. 7.036,00 комунални  
21 09 19 01  замена канапа мердевина на пењалици, тип „Блок 62” ком. 2.473,00 комунални  
21 09 20 01  замена дела оштећене металне руде (исправљање) на клацкалицама ком. 4.675,00 комунални  
21 09 21 01  замена страница (тобогана, љуљашке) од водоотпорног шпера ком. 23.748,00 комунални  
21 09 22 01  замена седишта љуљашке „Орлово гнездо”, 

Ø 950 mm, демонтажа и монтажа новог седишта
ком. 76.715,00 комунални  

21 09 23 01  замена седишта љуљашке „Орлово гнездо”, 
Ø 1200 mm, демонтажа и монтажа новог седишта

ком. 92.421,00 комунални  

21 09 24 01  замена ланца седишта љуљашке „Орлово гнездо” (обрачун по комаду ланца) ком. 3.768,00 комунални  
21 09 25 01 замена елемента ланца – АЛКИ (по комаду алке) ком. 267,00 комунални  
21 09 26 01 замена седишта на вртешци тип „Сања” ком. 2.957,00 комунални  
21 09 27 01 замена металног рукохвата на клацкалици. ком. 3.810,00 комунални  
21 09 28 01 демонтажа оштећених мањих дечијих реквизита (клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешки, информа-

ционих табли, конструкција гола итд.), и фитнес реквизита, утовар и одвоз
ком. 3.829,00 комунални  

21 09 29 01 демонтажа оштећених већих дечијих реквизита (комбиновани реквизит, ракета, тобоган,конструкција 
коша итд),и фитнес реквизита, утовар и одвоз

ком. 10.708,00 комунални  

21 09 30 01 демонтажа оштећених седишта љуљашке „Орлово гнездо” и одвоз ком. 1.228,00 комунални  
21 09 31 01 демонтажа оштећене њихалице са одвозом ком. 770,00 комунални  
21 09 32 01 демонтажа и поновна монтажа мањих дечијих реквизита (клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешка, 

конструкција гола итд.), и фитнес реквизита, утовар и одвоз
ком. 11.487,00 комунални  

21 09 33 01 демонтажа и поновна монтажа већих дечијих реквизита (комбиновани реквизит, ракета, тобоган,кон-
струкција коша итд.), и фитнес реквизита, утовар и одвоз

ком. 27.888,00 комунални  

21 09 34 01 демонтажа и поновна монтажа њихалице ком. 3.085,00 комунални  
21 09 35 01 притезање олабављених и замена оштећених шрафова на реквизитима час 524,98 комунални  
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21 09 36 01 поправка корпе на љуљашци „Орлово гнездо” („језгра” гнезда са заменом сајли и жабица) ком. 27.134,00 комунални  
21 09 37 01 поправка ушица на љуљашци „Орлово гнездо „ ком. 11.027,00 комунални  
21 09 38 01 поправка спиралне пењалице на „Васиа” реквизиту ком. 5.954,00 комунални  
21 09 39 01 поправка обруча седишта љуљашке Орлово гнездо – варење оштећеног обруча ком. 4.945,00 комунални  
21 09 40 01 поправка седишта унутар обруча љуљашке Орлово гнездо ком. 18.037,00 комунални  
21 09 41 01 анкеровање постојећих олабављених стопа на дечијим реквизитима – обрачун по стопи ком. 1.861,00 комунални  
21 09 42 01 анкерисање њихалице ком. 2.728,00 комунални  
21 09 42 02 замена опруге и тањира на њихалици комплет 24.867,00 комунални  
21 09 42 03 замена дрвене фигуре на њихалици ком. 33.414,00 комунални  
21 09 43 01 израда, транспорт и монтажа ослонаца за руке и ноге код њихалица ком. 1.358,00 комунални  
21 09 44 01 варење спојева на већим реквизитима (комбиновани реквизит, ракета, тобоган...) ком. 4.874,00 комунални  
21 09 45 01 варење спојева на мањим реквизитима (клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешка...) ком. 2.399,00 комунални  
21 09 46 01 укидање једног седишта са ланцима на двострукој љуљашки и постављање седишта на средину распона. ком. 2.706,00 комунални  
21 09 47 01 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена чамових лајсни дим.60х20 mm. Обрачун по m’ m’ 825,00 комунални  
21 09 47 02 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена храстових лајсни дим.60х20 mm. Обрачун 

по m’
m’ 984,00 комунални  

21 09 47 03 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена рукохвата m’ 3.383,00 комунални  
21 09 47 04 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена страница m² 6.974,00 комунални  
21 09 47 05 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена пода m² 10.462,00 комунални  
21 09 48 01 демонтажа сајле на жичари, са утоваром и одвозом ком. 1.142,00 комунални  
21 09 48 02 замена сајле на жичари ком. 28.548,00 комунални  
21 09 48 03 демонтажа седишта на жичари, са утоваром и одвозом ком. 790,00 комунални  
21 09 48 04 замена седишта на жичари ком. 20.610,00 комунални  
21 09 48 05 замена клизача на седишту сајле на жичари ком. 13.680,00 комунални  
21 09 48 06 замена комплет кућишта са сајлом, седиштем и клизачем на жичари комплет 141.144,00 комунални  
21 10      ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ        
21 10 01 01 Набавка мале гумене играчке у облику животиње.

Наплата по рачуну 
ком. 236.000,00 комунални  

02 10 01 02 Транспорт и уградња мале гумене играчке на зеленој површини ком. 15.586,00 грађевински 42.99
21 10 01 03 Транспорт и уградња мале гумене играчке на чврстом застору (без урачунатог чврстог застора) ком. 10.503,00 грађевински 42.99
40 10 02 01 Набавка велике гумене играчке у облику животиње.

Наплата по рачуну 
ком. 295.000,00 комунални  

59 10 02 02 Транспорт и уградња велике гумене играчке на зеленој површини ком. 21.054,00 грађевински 42.99
78 10 02 03 Транспорт и уградња велике гумене играчке на чврстом застору (без урачунатог чврстог застора) ком. 13.704,00 грађевински 42.99
22        СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ        
22 01     РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ        
22 01 01 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције коша са таблом, обручом и мрежицом, анкерован на 

чврстом застору 
ком. 96.999,00 комунални  

22 01 02 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције коша са таблом, обручом и мрежицом, у бетонском 
темељу 

ком. 148.010,00 грађевински 42.99

22 01 03 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције коша са таблом од плексигласа, обручом и мрежи-
цом, анкерован на чврстом застору 

ком. 111.629,00 комунални  

22 01 04 01 набавка, транспорт и монтажа рекламне налепнице за кошаркашку таблу ком. 6.022,00 комунални  
22 01 05 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције за мали фудбал са мрежом, анкерована на чврстом 

застору
ком. 19.944,00 комунални  

22 01 06 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције за велики фудбал (и рукомет) са мрежом, анкерова-
на на чврстом застору

ком. 52.565,00 комунални  

22 01 07 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције за одбојку са мрежом, са бетонским темељом ком. 47.659,00 грађевински 42.99
22 01 08 01 израда, транспорт и уградња бетонских шах столова, у бетонском темељу, дим. 2,0 x 1,0 m, са две шах 

табле на столу (ливење бетона на лицу места)
ком. 74.676,00 грађевински 42.99

22 01 09 01 израда, транспорт и уградња бетонских шах столова, у бетонском темељу, дим. 1,0 x 1,0 m, са једном шах 
таблом на столу 

ком. 62.260,00 грађевински 42.99

22 01 10 01 израда, транспорт и уградња шах табли у Ташмајданском парку, са шах пољима од алуминијумског лима 
са штампаном налепницом.

ком. 30.518,00 комунални  

22 01 11 01 израда и транспорт металног шах стола, дим. 0,90 m х 0,90 m, са анкеровањем на постојећи чврсти 
застор.

ком. 35.329,00 комунални  

22 01 12 01 обележавање спортског терена (за кошарку, фудбал, мали фудбал...) на бетонској или асфалтној подлози
Наплаћиваће се по рачуну извођача.

ком. 35.000,00 грађевински 42.11

22 01 13 01 обележавање спортског терена (за кошарку, фудбал, мали фудбал..) на гуменој подлози
Наплаћиваће се по рачуну извођача.

ком. 50.000,00 грађевински 42.11

22 01 14 01 обележавање „школице” на дечијим игралиштима
(стандардни тип „школице”)

ком. 7.549,00 грађевински 42.11

22 01 15 01 израда рекламе на спортским теренима на чврстом застору фарбом за бетон до три различите нијансе m² 12.202,00 комунални  
22 01 16 01 израда, транспорт и уградња стубова и мреже за бадминтон, у бетонском темељу m² 39.057,00 грађевински 42.99
22 01 17 01 Израда, транспорт и уградња носача за семафор за терен за боћање, преко анкер типлова за бетон. ком. 3.347,00 комунални  
22 01 18 01 Набавка и транспорт бетонског мобилијара – одморишна гарнитура од бетона. 

Гарнитуру чини сто, једна овална клупа и два табуреа.
Цена за комплет. Наплата по рачуну.

ком. 104.400,00 комунални  

22 01 19 01 Набавка и транспорт бетонског мобилијара – сто за стони тенис са поцинкованом и пластифицираном 
мрежжицом, модел са заобљеним ногама. Наплата по рачуну.

ком. 165.300,00 комунални  
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22 01 20 01 Набавка и транспорт бетонског мобилијара – сто за стони тенис са поцинкованом и пластифицираном 
мрежжицом, модел са косим ногама. Наплата по рачуну.

ком. 147.900,00 комунални  

22 01 21 01 Набавка и транспорт бетонског мобилијара – сто за стони фудбал, са комплет ручкама од метала и фигу-
рама фудбалера и лоптицом за играње. Наплата по рачуну.

ком. 67.500,00 комунални  

22 01 22 01 Монтажа бетонског мобилијара на постојећи застор, употребом камиона са утоварном руком (ХАК). ком. 16.322,00 комунални  
22 02      РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ        
22 02 01 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 

тип „ГРЕДА” у бетонском темељу. 
ком. 55.649,00 грађевински 42.99

22 02 02 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „ГРЕДА” у бет. темељу. (темељ у растреситом материјалу)

ком. 56.150,00 грађевински 42.99

22 02 03 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „РАЗБОЈ” висине 1,75 m, у бетонском темељу.

ком. 89.872,00 грађевински 42.99

22 02 04 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „РАЗБОЈ” висине 1,75 m, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 96.582,00 грађевински 42.99

22 02 05 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „РАЗБОЈ” висине 1,20 m, у бетонском темељу. 

ком. 85.924,00 грађевински 42.99

22 02 06 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „РАЗБОЈ” висине 1,20 m, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 92.634,00 грађевински 42.99

22 02 07 01 израда, транспорт иуградња металног фитнес реквизита, 
тип „ВРАТИЛО” висине 2,00 m, у бетонском темељу.

ком. 57.144,00 грађевински 42.99

22 02 08 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „ВРАТИЛО” висине 2,00 m, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 57.478,00 грађевински 42.99

22 02 09 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „КОЗЛИЋ”, у бетонском темељу.

ком. 76.528,00 грађевински 42.99

22 02 10 01 израда, транспорт иуградња металног фитнес реквизита, 
тип „КОЗЛИЋ”, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 83.237,00 грађевински 42.99

22 02 11 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА ТРБУШЊАКЕ”, у бетонском темељу.

ком. 72.363,00 грађевински 42.99

22 02 12 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА ТРБУШЊАКЕ”, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 72.690,00 грађевински 42.99

22 02 13 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА ИСТЕЗАЊЕ”, у бетонском темељу.

ком. 48.754,00 грађевински 42.99

22 02 14 01 израда,транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА ИСТЕЗАЊЕ”, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 48.921,00 грађевински 42.99

22 02 15 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА СКЛЕКОВЕ”, у бетонском темељу.

ком. 42.387,00 грађевински 42.99

22 02 16 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „СПРАВА ЗА СКЛЕКОВЕ”, у бетонском темељу. 
 (темељ у растреситом материјалу)

ком. 43.056,00 грађевински 42.99

22 02 17 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „КЛУПА ЗА ИСТЕЗАЊЕ”, у бетонском темељу.

ком. 58.454,00 грађевински 42.99

22 02 18 01 израда, транспорт иуградња металног фитнес реквизита, 
тип „КЛУПА ЗА ИСТЕЗАЊЕ”, у бетонском темељу. 
(темељ у растреситом материјалу)

ком. 58.955,00 грађевински 42.99

22 02 19 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „МЕРДЕВИНЕ”, у бетонском темељу.

ком. 73.568,00 грађевински 42.99

22 02 20 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, 
тип „МЕРДЕВИНЕ”, у бетонском темељу.
 (темељ у растреситом материјалу)

ком. 80.278,00 грађевински 42.99

22 02 21 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МОТАЛИЦА ОБОСТРАНА”. ком. 14.775,00 грађевински 42.99
22 02 21 02 Набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „МОТАЛИЦА ОБОСТРАНА”. Наплата по рачуну. ком 109.500,00 комунални  
22 02 22 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу -ТИП „СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”. ком. 26.908,00 грађевински 42.99
22 02 22 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”.

Наплата по рачуну.
ком. 132.000,00 комунални  

22 02 23 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ИЗИ ГЛАЈДЕР”. ком. 34.084,00 грађевински 42.99
22 02 23 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ИЗИ ГЛАЈДЕР”.

Наплата по рачуну.
ком. 116.000,00 комунални  

22 02 24 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА” ком. 28.363,00 грађевински 42.99
22 02 24 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА”

Наплата по рачуну.
ком. 109.000,00 комунални  

22 02 25 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МИНИ ФИТНЕС ТВИСТ” ком. 31.461,00 грађевински 42.99
22 02 25 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „МИНИ ФИТНЕС ТВИСТ” 

Наплата по рачуну.
ком. 97.300,00 комунални  

22 02 26 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „СТЕПЕР” ком. 17.886,00 грађевински 42.99
22 02 26 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „СТЕПЕР”

Наплата по рачуну.
ком. 138.000,00 комунални  

22 02 27 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ИЗИ 
ГЛАЈДЕР; ТВИСТ СЕДЕЋИ; СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”

ком. 69.074,00 грађевински 42.99
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22 02 27 02 набавка кардио фитнес реквизита -ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ИЗИ ГЛАЈДЕР; ТВИСТ СЕДЕЋИ; СЕДЕЋИ 
ЛЕГПРЕС”
Наплата по рачуну.

ком. 144.500,00 комунални  

22 02 28 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу– ТИП „ВРАТИЛО: РАЗБОЈ; ТРБУ-
ШЊАЦИ”

ком. 38.929,00 грађевински 42.99

22 02 28 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ВРАТИЛО: РАЗБОЈ; ТРБУШЊАЦИ” Наплата по рачуну. ком. 133.700,00 комунални  
22 02 29 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ВЕСЛАЊЕ” ком. 21.539,00 грађевински 42.99
22 02 29 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ВЕСЛАЊЕ”

Наплата по рачуну.
  134.000,00 комунални  

22 02 30 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ВРАТИ-
ЛО; ТРБУШЊАЦИ (ОШТРИЈИ); ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА (ТЕЖА) „

ком. 54.222,00 грађевински 42.99

22 02 30 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ВРАТИЛО; ТРБУШЊАЦИ (ОШТРИЈИ); 
ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА (ТЕЖА) Наплата по рачуну.

ком. 169.000,00 комунални  

22 03     СПОРТСКИ ТЕРЕНИ        
22 03 01 01 израда терена за мини голф, са 9 рупа, површине од 

450-650 m².
Позиција обухвата комплетну израду терена, од израде идејног пројекта до израде свих компонената 
који чине игралиште, као што су стазе, инсталације за предметниу игру, инфо табле, подизање травњака, 
израду улазне капије, ограде и опрема за игру.
Обрачун по изради комплетног голф терена.
Наплата по рачуну извођача

комплет 9.000.000,00 грађевински 42.99

22 04     ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА        
22 04 01 01 фарбање конструкције коша са свим припремним операцијама ком. 3.396,00 комунални  
22 04 02 01 поправка конструкције коша ком. 23.386,00 комунални  
22 04 03 01 набавка, транспорт и монтажа дрвене табле за кош ком. 16.958,00 комунални  
22 04 03 02 набавка, транспорт и монтажа плексиглас табле за кош ком. 28.288,00 комунални  
22 04 04 01 набавка, транспорт и замена мрежице за кош ком. 890,00 комунални  
22 04 05 01 набавка, транспорт и монтажа обруча са мрежицом за кош ком. 5.624,00 комунални  
22 04 06 01 фарбање конструкције гола са свим припремним операцијама ком. 2.371,00 комунални  
22 04 07 01 поправка конструкције гола за велики фудбал ком. 19.934,00 комунални  
22 04 08 01 набавка, транспорт и замена мреже за гол за мали фудбал ком. 2.714,00 комунални  
22 04 09 01 набавка, транспорт и замена мреже за гол за велики фудбал ком. 6.931,00 комунални  
22 04 10 01 набавка, транспорт и замена мреже за одбојку ком. 9.608,00 комунални  
22 04 11 01 поправка „крста” коша– замена носача табле коша ком. 17.825,00 комунални  
22 04 12 01 демонтажа и поновна монтажа конструкције коша у локалу (без урачунатог темеља) ком. 19.719,00 комунални  
22 04 13 01 демонтажа и замена комплета ручки за стони фудбал (8 ручки са опругама, пластичним рукохватима и 

фигурицама)
ком. 28.236,00 комунални  

22 04 14 01 замена ручке за стони фудбал ком. 1.519,00 комунални  
22 04 15 01 замена лежаја за стони фудбал ком. 1.434,00 комунални  
22 04 16 01 замена опруге за стони фудбал ком. 1.737,00 комунални  
22 04 17 01 замена бројача резултата за стони фудбал ком. 2.725,00 комунални  
22 04 18 01 замена металне мрежице за стони фудбал ком. 5.569,00 комунални  
22 04 19 01 транспорт лоптице за стони фудбал ком. 315,00 комунални  
22 04 20 01 анкеровање олабављених стопа на справама за вежбање

Обрачун по комаду реквизита
ком. 1.310,00 комунални  

22 04 21 01 демонтажа, радионичка поправка и поновна монтажа већих фитнес реквизита (до 50 % оштећења) ком. 74.899,00 комунални  
22 04 21 02 демонтажа, радионичка поправка и поновна монтажа мањих фитнес реквизита (до 50 % оштећења) ком. 37.242,00 комунални  
22 04 22 01 демонтажа већих фитнес реквизита, утовар и одвоз ком. 11.716,00 комунални  
22 04 22 02 демонтажа вмањих фитнес реквизита, утовар и одвоз ком. 4.813,00 комунални  
22 05     ОБЕЛЕЖАВАЊЕ – ПОЗОР ТРАКЕ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  
22 05 01 01 Обележавање терена (дечијих, спортских, фитнес игралишта, еко зона) „позор траком „.

Обрачун по игралишту/ зони.
ком. 2.751,00 комунални  

22 05 02 01 Уклањање „позор траке „са терена (дечијих, спортских, фитнес игралишта, еко зона).
Обрачун по игралишту/ зони.

ком. 2.292,00 комунални  

22 05 03 01 Набавка, транспорт и постављање саобраћајне сигнализације за обезбеђење од саобраћаја и њихова 
демонтажа са одвозом.

час 14.230,00 комунални  

24       ИНФОРМАТИВНЕ ТАБЛЕ        
24 01     ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ      
24 01 01 01 израда, транспорт и уградња металних информативних табли за обележје подручја заштићеног природ-

ног добра и заштићених стабала у природним добрима, дим. 25 x 30 cm (35 x 50 cm), у бетонској стопи
ком. 14.776,00 грађевински 42.99

24 01 02 01 израда, транспорт и монтажа информативне табле у облику књиге, дим. 420 х 290 mm, у бетонској стопи ком. 21.196,00 грађевински 42.99
24 01 03 01 израда, транспорт и монтажа металне инфомативне табле за санитарни објекат, дим.1,20 m х 1,15 m, у 

бетонском темељу 
ком. 7.989,00 комунални  

24 01 04 01 израда, транспорт и уградња дрвене огласне табле са кровом, дим. 300 cm х 180 cm, у бетонском темељу ком. 58.983,00 грађевински 42.99
24 01 05 01 израда, транспорт и уградња дрвене огласне табле са кровом, дим. 250 cm х 120 cm, у бетонском темељу ком. 40.110,00 грађевински 42.99
24 01 06 01 постављање спомен обележја од природног камена у бетонском темељу, дим. (40-60) cm х (40-60) cm, 

д= 5-7 cm (у цену није урачунато клесање слова – карактера) Наплаћиваће се по рачуну извођача
ком. 7.590,00 грађевински 42.99

24 01 07 01 исписивање слова на спомен обележју (ручно клесање слова – карактера).
Обрачун по комаду слова– карактера
Наплаћиваће се по рачуну извођача

ком. 450,00 комунални  
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24 01 08 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним 
реквизитима, висине 2,00 m, дим. 1000 х 725 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП 1

ком. 18.240,00 грађевински 42.99

24 01 09 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним 
реквизитима, висине 2,00 m, дим.1000 х 1000 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП 2

ком. 20.880,00 грађевински 42.99

24 01 10 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним 
реквизитима, висине 2,00 m, дим.1000 х 1260 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП 3

ком. 24.048,00 грађевински 42.99

24 01 11 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним 
реквизитима, висине 2,00 m, дим. 1000 х 1520 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП 4

ком. 29.856,00 грађевински 42.99

24 01 12 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним 
реквизитима, висине 2,00 m, дим. 1500 х 1500 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП 5

ком. 31.400,00 грађевински 42.99

24 01 13 01 израда, транспорт и монтажа информативне табле на огради за дечија игралишта дим.100 cm х 72,5 cm ком. 13.128,00 комунални  
24 01 14 01 израда, транспорт и монтажа информативне табле на огради за дечија игралишта дим.124 cm х 112 cm ком. 17.943,00 комунални  
24 01 15 01 израда, транспорт и уградња металних информативних табли за терене за псе, дим. 130 cm х 100 cm у 

бетонском темељу
ком. 20.169,00 грађевински 42.99

24 01 16 01 израда, транспорт и уградња металних информативних табли за забрану слободног кретања паса, дим. 
350 х 400 mm, у бетонској стопи

ком. 13.672,00 грађевински 42.99

24 01 17 01 израда, транспорт и уградња покретних металних информативних табли за градилишта, дим.(1,50-1,80) 
m х 1,00 m, у бетонском темељу

ком. 33.821,00 грађевински 42.99

24 01 18 01 израда, транспорт и уградња покретних металних информативних табли за градилишта, дим. 3,00 m х 
2,00 m, у бетонском темељу

ком. 57.703,00 грађевински 42.99

24 01 19 01 набавка и лепљење налепнице на металне информативне табле m² 4.465,00 комунални  
24 01 20 01 Израда, транспорт и уградња информативне табле за реквизите – жичара за децу и пењалица са сајлама 

(комбиновани реквизити 7 и 11)
ком. 16.578,00 грађевински 42.99

24 01 21 01 Израда, транспорт и уградња информативне табле за ракету – „ЗАБРАЊЕНО ПЕЊАЊЕ”, дим. 4х13 cm.
Обрачун по реквизиту (2 инфотабле)

ком. 3.695,00 комунални  

24 01 22 01 Израда, транспорт и уградња информативне табле, дим.50/60 cm, у бетонском темељу, тип „Дрво за 
Београд”.

ком. 14.362,00 грађевински 42.99

24 02     ИЗРАДА ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ    
24 02 01 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 

у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 2000 x 1000 mm
Наплата по рачуну извођача

ком. 5.200,00 комунални  

24 02 02 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 2000 x 500 mm
Наплата по рачуну извођача

ком. 2.400,00 комунални  

24 02 03 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 1500 x 1000 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 3.400,00 комунални  

24 02 04 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 1000 x 1000 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 2.200,00 комунални  

24 02 05 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 700 x 1000 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 1.500,00 комунални  

24 02 06 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 700 x 500 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 750,00 комунални  

24 02 07 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 400 x 400 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 400,00 комунални  

24 02 08 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фарбан 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0:
Формат 400 x 300 mm 
Наплата по рачуну извођача

ком. 300,00 комунални  

24 02 09 01 израда информативне табле, димензије по посебном захтеву наручиоца, материјал поцинковани лим 0,8 
mm, обострано пластифициран или фарбан у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна 
штампа на лим, 4/0: 
Наплата по рачуну извођача

m² 2.300,00 комунални  

4050 02 10 01 израда информативне табле, димензије по посебном захтеву наручиоца, материјал поцинковани лим 2 
mm, обострано пластифициран или фарбан у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна 
штампа на лим, 4/0:
Наплата по рачуну извођача

m² 3.150,00 комунални  

24 02 11 01 израда информативне табле, димензије по посебном захтеву наручиоца, материјал поцинковани лим 3 
mm, обострано пластифициран или фарбан у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна 
штампа на лим, 4/0
Наплата по рачуну извођача 

m² 4.050,00 комунални  

24 02 12 01 израда парковске табле, материјал декапирани лим 3мм, димензија 500 x 350 mm, пластификација или 
фарбана у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0, потконструкција 
кутија 20 x 20 mm, 500 x 350 mm, варење, пластификација или фарбање у основну боју и боју по захтеву 
наручиоца, носач табле кутија 40 x 40 x 800 mm, варење, пластификацијаили фарбање у основну боју и 
боју по захтеву наручиоца, украсна алуминијумска лајсна Л профила 2 x 2 cm око табле
Наплата по рачуну извођача 

ком. 3.400,00 комунални  
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24 02 13 01 израда самоносеће информативне табле, материјал декапирани лим 2мм, димензија 600 x 400 mm, пот-
конструкција од кутија 20 x 20 x 0,5 mm, 600 x 400 mm, носач табле кутија 40 x 40 x 800 mm, дебљина зида 
2 mm, сви делови спојени варењем, украсна алуминијумска лајсна Л профила 20 x 20 mm око табле, пла-
стификација или фарбана у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0
Наплата по рачуну извођача 

ком. 3.400,00 комунални  

24 02 14 01 израда информативне табле, материјал форекс, дебљина 3 mm, ув директна штампа 
Наплата по рачуну извођача

m² 900,00 комунални  

24 02 15 01 израда информативне табле, материјал лексан, дебљина 4 или 6 mm, ув директна штампа
Наплата по рачуну извођача 

m² 1.600,00 комунални  

24 02 16 01 израда информативне табле, материјал клирит, дебљина 3 mm, ув директна штампа 
Наплата по рачуну извођача

m² 3.100,00 комунални  

24 02 17 01 израда парковске табле, материјал декапирани лим 3 mm, димензија 400 x 300 mm, пластификација или 
фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, штампа сито 1/0, бушење рупа за везивање за но-
сач, носач материјал кутија 40 x 40 x2x 1000 mm, варење поклопаца кутије и попречне шипке– стабили-
затора од светловученог челика пречника 10 mm, дужине 150 mm, пластификација носача или фарбање 
у основну боју и у боју по захтеву наручиоца
Наплата по рачуну извођача

ком. 3.100,00 комунални  

24 02 18 01 израда парковске табле, материјал – декапирани лим 3 mm, димензија 350 x 250 mm, пластификација 
или фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, штампа сито 1/0, бушење рупа за везивање 
за носач, носач материјал кутија 40 x 40 x 2x1000 mm, варење поклопаца кутије и попречне шипке-ста-
билизатора од светловученог челика пречника 10 mm, дужине 150 mm, пластификација или фарбање у 
основну боју и у боју по захтеву наручиоца
Наплата по рачуну извођача

ком. 2.950,00 комунални  

24 02 19 01 израда информативне табле, материјал декапирани лим 2,5 mm, димензија 350 x 440 mm са 2 заобљена 
угла р=105, бушење 6 рупа за везивање за одстојнике, пластификација или фарбање у основну боју и 
у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим 4/0, носач материјал цев пречника 40 mm, 
дужине 2000 mm, савијена са два радијуса р=105, 6 одстојника, материјал флах 3 mm x 40 mm x 50 mm, 
бушење, варење за носач по средини цеви са унутрашње стране, пластификација или фарбање у основну 
боју и у боју по захтеву наручиоца. Спајање табле и носача попнитнама Ø 4x12 mm
Наплата по рачуну извођача

ком. 5.600,00 комунални  

24 02 20 01 израда парковске табле у облику књиге, материјал декапирани лим 3 mm, димензија 420 x 290 mm 2 
лима (за сваку страницу по један) уоквирени флахом 3 mm x 40 mm, спојени пуном шипком, материјал 
светло вучени челик пречника 10 mm дужине 450 mm под углом од 15 степени у односу на конструкцију 
од шавних цеви пречника 40 mm димензије 650 x 400 mm са одстојницима од светловученог челика 
пречника 10 mm са углом конструкције у односу на носач од 55 степени. Носач рекламе је троделни са 
две праве и једном конусном цеви пречника 40 mm дужине 800 mm.Ув директна штампа на лим, 4/0.
Наплата по рачуну извођача

ком. 7.200,00 комунални  

24 02 21 01 израда шах табле за сто, материјал декапирани лим 0,8 mm, пластификација бела, сито штампа 1/0, са 
заштитном провидном фолијом на механичка оштећења,савијање под углом од 90 степени са све четири 
стране на димензију 540 x 540 mm. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 4.200,00 комунални  

24 02 22 01 израда информативне табле, димензија 1200 mm x 1050 mm, материјал поцинковани лим 0,8 mm,ув 
штампа 4/0, пластификација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, потконструкција 
од кутија 30 x 30 mm, димензија 1200 mm x 1050 mm са попречном кутијом, варење, пластификација 
или фарбање у основну боју и у боју по зqатеву наручиоца, украсни оквир материјал алуминијумски Л 
профил 20 x 20 mm, стубови материјал кутија 100x100x3 mm, висина 3000 mm (2 ком), варење, пласти-
фикација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца.Спајање табле и носача попнитнама 
Ø 4x12мм
Наплата по рачуну извођача

ком. 15.500,00 комунални  

24 02 23 01 израда информативне табле, димензија 1200 mm x 750 mm, материјал декапирани лим 1,0 mm, пласти-
фикација, пвц налепница 4/0,лепљење, потконструкција од кутија 30 x 30 mm, димензија 1200 mm x 
750 mm са попречном кутијом, варење, пластификација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву 
наручиоца, украсни оквир материјал алуминијумски Л профил 20 x 20 mm, стубови материјал кутија 
40x40x2 mm, висина 2250 mm (2 ком), варење, пластификација или фарбање у основну боју и у боју по 
захтеву наручиоца.
Наплата по рачуну извођача

ком. 7.500,00 комунални  

24 02 24 01 израда информативне табле (две, једна испод друге), димензија 2000 mm x 1000 mm (горња) и 2000 mm 
x 500 mm (доња), материјал поцинковани лим 0,8 mm, директна штампа на лим 4/0, потконструкција од 
кутија 40 x 40x2 mm, димензија 2000 mm x 1000 mm са 2 попречне кутије и 2000 mm x 500 mm са једном 
попречном кутијом, варење, пластификација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, 
украсни оквир материјал алуминијумски Л профил 20 x 20 mm, стубови материјал кутија 150x150x4мм, 
висина 4000 mm (2 ком), варење, пластификација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву нару-
чиоца
Наплата по рачуну извођача

ком. 28.000,00 комунални  

24 02 25 01 израда светлеће рекламе, двострана, материјал клирит 3 mm, димензија 500 x 700 mm, ув штампа 4/0, 
вакумирање клирита, калуп, оквир од алуминијумског профила – двострани, са челичном потконструк-
цијом, 2 неонке од 600 mm, 18 W
Наплата по рачуну извођача

ком. 12.500,00 комунални  

24 02 26 01 израда светлеће рекламе, двострана, материјал клирит 3 mm, димензија 500 x 500 x 100мм, сито штампа, 
бела боја са текстом у једној боји (црвена), вакумирање клирита, калуп, оквир од алуминијумског 
профила – двострани, са челичном потконструкцијом, 2 неонке од 600 mm, 18 W, са одговарајућим 
металним носачем светлеће рекламе
Наплата по рачуну извођача

ком. 9.300,00 комунални  

24 02 27 01 израда информативне табле, матријал клирит,дебљина 5 mm, димензија 250 x 250 mm, сито штампа 
(позадина бела, текст у црвеној боји)
 Наплата по рачуну извођача

ком. 300,00 комунални  

24 02 28 01 израда информативне табле, матријал клирит,дебљина 5 mm, димензија 150 x 200 mm, сито штампа 
(позадина зелена + силуета, текст у белој боји)
 Наплата по рачуну извођача

ком. 250,00 комунални  

24 02 29 01 израда информативне табле, матријал клирит,дебљина 5 mm, димензија 500 x 300 mm, сито штампа 
(позадина бела, текст у црвеној боји)
 Наплата по рачуну извођача

ком. 400,00 комунални  
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24 02 30 01 израда информативне табле -материјал – декапирани лим 1000 x725 x3 mm са 2 заобљена угла Р=250 
mm, бушење 8 рупа за везивање за одстојнике, ув директна штампа на лим 4/0.Носач: материјал – шавна 
цев Ø 50 mm, дужине 5300 mm; савијање – 2 радијуса од 250 mm. Одстојници: материјал – флах дебљине 
3 x 40 x 50 mm, бушење, варење за носач по средини. Цеви са унутрашње стране: материјал – шавна цев 
Ø 40 mm x 1070 mm, варење за носач. Остало: Фарбање основном фарбом и завршно фарбање, спајање 
табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. 
 Наплата по рачуну извођача

ком. 12.500,00 комунални  

24 02 31 01 израда информативне табле -материјал – декапирани лим 1000 x1000 x3 mm са 2 заобљена угла Р=250 
mm, бушење 8 рупа за везивање за одстојнике, ув директна штампа на лим 4/0.Носач: материјал – шавна 
цев Ø 50 mm, дужине 5300 mm; савијање – 2 радијуса од 250 mm. Одстојници: материјал – флах дебљине 
3 x 40 x 50 mm, бушење, варење за носач по средини. Цеви са унутрашње стране: материјал – шавна цев 
Ø 40 mm x 1070 mm, варење за носач. Остало: Фарбање основном фарбом и завршно фарбање, спајање 
табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. 
 Наплата по рачуну извођача

ком. 14.000,00 комунални  

24 02 32 01 израда информативне табле -материјал – декапирани лим 1000 x1260 x3 mm са 2 заобљена угла Р=250 
mm, бушење 8 рупа за везивање за одстојнике, ув директна штампа на лим 4/0.Носач: материјал – шавна 
цев Ø 50 mm, дужине 5300 mm; савијање – 2 радијуса од 250 mm. Одстојници: материјал – флах дебљине 
3 x 40 x 50 mm, бушење, варење за носач по средини. Цеви са унутрашње стране: материјал – шавна цев 
Ø 40 mm x 1070 mm, варење за носач. Остало: Фарбање основном фарбом и завршно фарбање, спајање 
табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. 
 Наплата по рачуну извођача

ком. 15.000,00 комунални  

24 02 33 01 израда информативне табле -материјал – декапирани лим 1000 x1520 x3 mm са 2 заобљена угла Р=250 
mm, бушење 8 рупа за везивање за одстојнике, ув директна штампа на лим 4/0.Носач: материјал – шавна 
цев Ø 50 mm, дужине 5300 mm; савијање – 2 радијуса од 250 mm. Одстојници: материјал – флах дебљине 
3 x 40 x 50 mm, бушење, варење за носач по средини. Цеви са унутрашње стране: материјал – шавна цев 
Ø 40 mm x 1070 mm, варење за носач. Остало: Фарбање основном фарбом и завршно фарбање, спајање 
табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. 
 Наплата по рачуну извођача

ком. 18.800,00 комунални  

24 02 34 01 израда подконструкција и носача табли, кутија 40x40x2 mm, пластификација или фарбање у основну и у 
боју по захтеву наручиоца, са монтажом 
Наплата по рачуну извођача

m 750,00 комунални  

24 03     ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ        
24 03 01 01 замена налепница на информативној табли

(уклањање постојеће налепнице, израда и постављање нове)
m² 4.971,00 комунални  

24 03 02 01 замена оштећене табле са налепницом – уклањање, израда и постављање нове табле са налепницом m² 9.954,00 комунални  
24 03 03 01 поправка стубова дрвене огласне табле са кровом (обрачун по огласној табли) ком. 24.114,00 комунални  
24 03 04 01 поправка крова дрвене огласне табле ком. 29.889,00 комунални  
24 03 05 01 демонтажа мање информативне табле (шетање паса, књига, заштићена стабла итд.), утовар и одвоз ком. 763,00 грађевински 43.11
24 03 06 01 демонтажа веће информативне табле (игралишта, терени за псе итд.), утовар и одвоз ком. 3.113,00 грађевински 43.11
24 04     САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ        
24 04 01 01 Набавка, транспорт и уградња правоугаоног саобраћајног знака, дим. 60х60 cm – у бетонском темељу ком. 14.368,00 грађевински  
24 04 02 01 Набавка, транспорт и уградња троугаоног саобраћајног знака, 90 cm – у бетонском темељу ком. 15.418,00 грађевински  
24 04 03 01 Набавка, транспорт и уградња округлог саобраћајног знака, Ø 60 cm – у бетонском темељу ком. 12.200,00 грађевински  
24 04 04 01 Набавка, транспорт и уградња осмоугаоног саобраћајног знака, Ø 60 cm – у бетонском темељу ком. 15.502,00 грађевински  
24 04 05 01 Израда, транспорт и монтажа правоугаоног саобраћајног знака– мањи, дим. 22х22 cm ком. 4.460,00 комунални  
24 04 06 01 Израда, транспорт и монтажа троугаоног саобраћајног знака– мањи, дужина странице 23 cm ком. 4.502,00 комунални  
24 04 07 01 Израда, транспорт и монтажа кружног саобраћајног знака– мањи, Ø 22 cm ком. 5.018,00 комунални  
24 04 08 01 Израда, транспорт и монтажа осмоугаоног саобраћајног знака– мањи, ширина 22 cm ком. 4.816,00 комунални  
24 04 09 01 Израда, транспорт и уградња стуба за саобраћајни знак – мањи, у бетонском темељу ком. 4.780,00 грађевински  
25       КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЧИЈИХ И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА        
25 01     КОНТРОЛА ОБЈЕКАТА        
25 01 01 01 Контрола безбедности за објекте до 5 реквизита.

(дечије игралиште или фитнес терен)
Обрачун по објекту

ком. 20.427,00 комунални  

25 01 02 01 Контрола безбедности за објекте од 6 до 10 реквизита.
(дечије игралиште или фитнес терен)
Обрачун по објекту

ком. 29.013,00 комунални  

25 01 03 01 Контрола безбедности за објекте преко 10 реквизита.
(дечије игралиште или фитнес терен)
Обрачун по објекту

ком. 36.921,00 комунални  

25 01 04 01 Излазак на терен и провера отклањања недостатака (без обзира на број реквизита).
Обрачун по објекту (дечијем игралишту, спортском или фитнес терену)

ком. 8.746,00 комунални  

25 01 05 01 Преглед пројектне документације (без обзира на број реквизита)
Обрачун по пројекту. (за дечије игралиште, спортски или фитнес терен)

ком. 8.293,00 комунални  

25 01 07 01 Излазак на терен и контрола безбедности једног реквизита са издавањем мишљења.
Обрачун по реквизиту (на дечијем игралишту, спортском или фитнес терену)

ком. 10.849,00 комунални  

25 01 08 01 Контрола безбедности спортског терена. ком. 16.803,00 комунални  
25 01 09 01 Излазак на терен и контролу безбедности ограде објекта (игралишта / терена) са издавањем извештаја

Обрачун по објекту. (дечијем игралишту, спортском или фитнес терену)
ком. 10.849,00 комунални  

25 01 10 01 Транспортни трошкови за контролу безбедности игралишта ван територије града Београда час 1.450,00 комунални  
26       ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ        
26 01     РЕКВИЗИТИ – СПРАВЕ ЗА ТЕРЕНЕ ЗА ПСЕ        
26 01 01 01 израда, транспорт и уградња справе за прескакање, у бетонском темељу – Тип 1 ком. 20.425,00 грађевински 42.99
26 01 02 01 израда, транспорт и уградња справе за прескакање, у бетонском темељу – Тип 2 ком. 19.754,00 грађевински 42.99
26 01 03 01 израда, транспорт и уградња висинске препоне, у бетонском темељу – Тип 1 ком. 19.704,00 грађевински 42.99
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26 01 04 01 израда, транспорт и уградња висинске препоне, у бетонском темељу – Тип 2 ком. 19.704,00 грађевински 42.99
26 01 05 01 израда, транспорт и уградња „А” препреке, мања, у бетонском темељу ком. 35.909,00 грађевински 42.99
26 01 06 01 израда, транспорт и уградња „А” препреке, већа, у бетонском темељу ком. 46.058,00 грађевински 42.99
26 01 07 01 израда, транспорт и уградња клацкалице за псе, у бетонском темељу ком. 30.825,00 грађевински 42.99
26 01 08 01 израда, транспорт и уградња тунела, у бетонском темељу 

Обрачун по сегменту
сегм 6.523,00 грађевински 42.99

26 01 09 01 израда, транспорт и уградња моста, у бетонском темељу ком. 50.810,00 грађевински 42.99
26 01 10 01 израда, транспорт и монтажа корсета од арматурне мреже Q331, за обиме корсета до 3,0 m и висине 

корсета до 1,0 m
ком. 6.321,00 комунални  

26 02     ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА – СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ        
26 02 01 01 демонтажа реквизита за псе, утовар и одвоз ком. 3.921,00 комунални  
26 02 02 01 фарбање реквизита за игру паса (справе за прескакање, висинске препоне и тунел), са свим неопходним 

припремама
ком. 2.203,00 комунални  

26 02 03 01 фарбање реквизита за игру паса(„А „препреке и мост), са свим неопходним припремама ком. 3.259,00 комунални  
26 02 04 01 поправка справа за прескакање – замена вертикалног носача са дрвеним једром ком. 9.972,00 комунални  
26 02 05 01 поправка справа за прескакање – замена дрвене плоче на једру ком. 5.556,00 комунални  
26 02 06 01 поправка справа за прескакање – замена канапа на обручу ком. 1.873,00 комунални  
26 02 07 01 поправка справа за прескакање – замена хоризонталне препоне ком. 2.908,00 комунални  
26 02 08 01 поправка „А” препреке и моста – замена дрвених пењалица платформе

Обрачун по комаду платформе
ком. 3.171,00 комунални  

26 02 09 01 поправка „А” препреке и моста – замена оштећене платформе са пењалицама или степеницама
Обрачун по комаду платформе

ком. 24.485,00 комунални  

26 02 10 01 поправка „А” препреке и моста – замена металне попречне утеге на реквизизиту ком. 4.081,00 комунални  
26 02 11 01 поправка клацкалице за псе – замена платформе клацкалице са поправком механизма на носачу ком. 11.045,00 комунални  
30       ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА        
30 01     ОСТРВО, ШУМЕ, ПАРКОВИ И ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА        
30 01 01 01 кошење траве и корова моторним чистачем 

– равне површине (без уклањања кошевине)
m² 6,58 комунални  

30 01 02 01 кошење траве и корова моторним чистачем – шкарпе, браници, око садница (без уклањања кошевине) m² 8,54 комунални  
30 01 03 01 машинско кошење траве и корова моторним косачицама – равне површине (без уклањања кошевине) m² 5,26 комунални  
30 01 04 01 сакупљање кошевине без утовара и одвоза m² 2,70 комунални  
30 01 05 01 сакупљање корова без утовара и одвоза m² 3,75 комунални  
30 01 06 01 утовар и одвоз кошевине m² 3,04 комунални  
30 01 07 01 утовар и одвоз корова m² 3,19 комунални  
30 01 08 01 мулчирање терена од багремца, без утовара и одвоза m² 54,97 комунални  
30 01 09 01 крчење подраста,бруксовање, сакупљање, утовар и одвоз m² 236,94 комунални  
30 01 10 01 бруксовање грањевине, утовар и одвоз m³ 2.761,33 комунални  
30 01 11 01 бруксовање грањевине, без утоварa и одвоза m³ 1.811,06 комунални  
30 01 12 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удaљеност до 50м ком. 1.132,05 комунални  
30 01 13 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 51-100м ком. 1.702,33 комунални  
30 01 14 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 101-200м ком. 3.404,66 комунални  
30 01 15 01 сакупљање лаког отпада са шумског земљишта без утовара и одвоза m² 0,16 комунални  
30 01 16 01 утовар и одвоз лаког отпада са шумског земљишта m² 0,23 комунални  
30 01 17 01 сакупљање лаког отпада са шумског земљишта са утоваром и одвозом m² 0,39 комунални  
30 01 18 01 санација – уклањање дивљих депонија m³ 3.190,00 комунални  
30 01 19 01 фрезирање плаже m² 9,09 комунални  
30 01 20 01 превоз радне снаге пловним објектима

Наплата по рачуну
дан 6.000,00 комунални  

30 01 20 02 превоз радне снаге пловним објектима
Наплата по рачуну

час 500,00 комунални  

30 01 21 01 превоз механизације пловним објектима – скелом
Наплата по рачуну 

час 5.000,00 комунални  

30 01 22 01 геодетско обележавање границе заштићеног природног добра
Наплата по рачуну извођача

m’ 94,00 ПДВ 20%  

30 01 23 01 садња садница лишћара за пошумљавање на Великом Ратном острву – транспорт скелом и садња (без 
набавке садног материјала)

ком. 1.504,83 комунални  

30 01 24 01 садња садница лишћара и четинара за пошумљавање у парк шумама – транспорти садња (без набавке 
садног материјала)

ком. 657,53 комунални  

30 01 25 01 откључавање -закључавање капија Академског парка
Обрачун за све капије по изласку.

ком. 795,36 комунални  

30 01 26 01 облагање контејнера полуоблицама
(димензије контејнера 6,00 х 2,44 х 2,60 m)

комплет 201.636,00 комунални  

30 02     ТРИМ-СТАЗЕ        
30 02 01 01 набавка, транспорт и уградња ивичњака од багремових талпи дим. 24/100 mm, у два реда m’ 831,00 комунални  
30 02 01 02 набавка, транспорт и уградња ивичњака од багремових талпи дим. 24/100 mm, један ред m’ 527,00 комунални  
30 02 02 01 замена ивичњака од багремових талпи, дим.24/100 mm, у два реда, са уклањањем оштећених талпи m’ 964,00 комунални  
30 02 03 01 набавка, транспорт и уградња багремових талпи дим.48/250 mm, на чела скалинета m’ 1.351,00 комунални  
30 02 04 01 замена багремових талпи дим.48/200 mm, са чела скалинета m’ 1.520,00 комунални  
30 02 05 01 набавка, транспорт и уградња храстових талпи дим.48/250 mm, на чела скалинета m’ 2.779,00 комунални  
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30 02 06 01 замена храстових талпи дим.48/250 mm,на челима скалинета m’ 2.932,00 комунални  
30 02 07 01 уклањање постојећег завршног слоја трим стазе, утовар и одвоз m³ 2.783,00 комунални  
30 02 08 01 израда завршног слоја трим стазе од мешавине земље, песка и фракције 1 (1:1.1) у слоју од д=10 cm m² 652,00 комунални  
30 02 09 01 израда завршног слоја трим стазе од мешавине дробине, земље и песка Р(5:2.3) у слоју од д=10 cm m² 671,00 комунални  
30 03     ОБАЛЕ „ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА”        
30 03 01 01 сакупљање неорганског отпада са утоваром у тракторску приколицу (сакупљање отпада у муљу до 30,00 

cm дубине)
m³ 1.520,00 комунални  

30 03 02 01 чишћење Великог Галијаша из воде са утоваром, транспортом и истоваром m³ 3.115,00 комунални  
30 03 03 01 чишћење мола, амфитеатра, клупа, столова и дечијих реквизита од муља m² 371,00 комунални  
30 03 04 01 утовар у катамаран и одвоз сакупљеног отпада m³ 2.357,00 комунални  
30 03 05 01 сакупљање неорганског отпада из воде у катамаран m³ 2.902,00 комунални  
30 03 06 01 регулисање нивоа моста на Великом Галијашу

(обрачун по обиласку)
обил. 1.364,00 комунални  

30 03 07 01 фарбање понтонског моста на каналу Велики Галијаш m² 713,00 комунални  
30 03 08 01 Фарбање дрвених делова осматрачнице за птице, мола, сојенице, амфитеатра m² 2.643,00 комунални  
30 03 09 01 фарбање металних делова осматрачнице за птице, сојенице m² 2.706,00 комунални  
30 03 10 01 фарбање катамарана m² 799,00 комунални  
30 03 11 01 подмазивање везних уређаја – витли ком. 512,00 комунални  
30 03 12 01 замена оштећених дрвених делова осматрачнице, мола, амфитеатра, сојенице m³ 123.760,00 комунални  
30 03 13 01 замена оштећених металних делова осматрачнице, сојенице kg 696,00 комунални  
30 03 14 01 полагање црева за воду преко понтонског моста и прикључење на водоводну мрежу

Обрачун по сезони
сез 15.076,00 комунални  

30 03 15 01 демонтажа црева за воду са понтонског моста на крају сезоне
Обрачун по сезони

сез 15.076,00 комунални  

30 03 16 01 фотографисање заштићених стабала и објеката
Обрачун по изласку

излазак 1.552,00 комунални  

30 04     ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ СТАБАЛА        
30 04 01 01 сеча сувих и поломљених грана до 5 m висине, са премазивањем пресека заштитним средством, утовар 

и одвоз
ком. 2.154,60 комунални  

30 04 02 01 сеча сувих и поломљених грана са ХТП -ом, са премазивањем пресека заштитним средством, утовар и 
одвоз

ком. 6.519,66 комунални  

30 04 03 01 естетско обликовање – формирање живе ограде (Taxus baccata) m² 277,07 комунални  
30 04 04 01 окопавање живе ограде (Taxus baccata) m² 133,90 комунални  
30 04 05 01 мерење дендрометријских карактеристика стабла – прсни пречник, геодетско мерење висине стабла и 

распона крошње
Наплата по рачуну

ком. 2.062,06 делатност
 по

ПДВ 20%

 

30 04 06 01 хемијско третирање дрвећа против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање садница ком. 4.317,10 комунални  
30 04 07 01 радикално прихрањивање стабала основним минералним и допунским ђубривом ком. 1.030,59 комунални  
30 04 07 02 прихрањивање стабала органоминералним супстратом ком. 1.705,29 комунални  
30 04 08 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима са 

дезинфекцијом одговарајућим инсектофунгицидима и премазивањем обрађених површина заштитним 
премазом 

ком. 3.535,26 комунални  

30 04 09 01 садња школованих садница висине преко 2,50 m – транспорт и садња (без набавке саднице) ком. 20.889,61 комунални  
30 04 10 01 израда, транспорт и монтажа прстена Д1 ком. 14.142,00 комунални  
30 04 11 01 израда, транспорт и монтажа прстена Д2 ком. 14.600,00 комунални  
30 04 12 01 израда, транспорт и постављање споја веза m’ 3.493,00 комунални  
30 04 13 01 израда, транспорт и постављање веза m’ 4.783,00 комунални  
30 04 14 01 контрола функције сајли

(обилазак– преглед, провера и затезање сајли)
Обрачун по комаду стабла.

ком. 11.528,00 комунални  

33       ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА        
33 01     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СТАМБЕНА НАСЕЉА        
33 01 01 01 хемијско третирање одраслих лишћара против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањива-

ње стабала
ком. 232,11 комунални  

33 01 02 01 хемијско третирање одраслих четинара против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањива-
ње стабала

ком. 232,11 комунални  

33 01 03 01 зимско третирање младих стабала ком. 112,26 комунални  
33 01 04 01 хемијско третирање младих стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање ком. 99,44 комунални  
33 01 05 01 радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом, (300 gr/ком) ком. 76,68 комунални  
33 01 05 02 радикално прихрањивање егзотичних врста ком. 426,10 комунални  
33 01 06 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима са 

дезинфекцијом и премазивањем
ком. 1.776,38 комунални  

33 01 07 01 хемијско и механичко уништавање штеточина и санација оштећења на стаблима са дезинфекцијом и 
премазивањем

ком. 604,60 комунални  

33 01 08 01 санација оштећења кореновог система (жиле d ≥ 5 cm) и дебла са дезинфекцијом и премазивањем ком. 1.289,20 комунални  
33 01 09 01 хемијско третирање непожељне зељасте вегетације m² 17,59 комунални  
33 01 10 01 механичко уклањање непожељне зељасте вегетације m² 15,58 комунални  
33 01 11 01 хемијско третирање зељастих широколисних корова на травњацима m² 31,90 комунални  
33 01 12 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на травним теренима m² 21,89 комунални  
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33 01 13 01 механичко уклањање непожељне истретиране дрвенасте вегетације на травним теренима, утовар и 
одвоз

m² 112,81 комунални  

33 01 14 01 хемијско третирање пресека d= 4-12 cm, након крчења дрвенасте вегетације на травним теренима m² 83,69 комунални  
33 01 15 01 хемијско третирање ружа, против биљних болести и штеточина са фолијарним прихрањивањем m² 30,85 комунални  
33 01 16 01 хемијско третирање шибља против биљних болести и штеточина, са фолијарним прихрањивањем m² 31,86 комунални  
33 01 17 01 хемијско третирање цветног засада против биљних болести и штеточина, са фолијарним прихрањивањем m² 28,47 комунални  
33 01 18 01 хемијско третирање цветног засада и шибља у жардињерама, против биљних болести и штеточина са 

фолијарним прихрањивањем
ком. 41,90 комунални  

33 01 19 01 дезинфекција земљишта на слободним површинама предвиђеним за садњу цветног засада m² 33,00 комунални  
33 01 20 01 хемијско сузбијање пужева m² 48,61 комунални  
33 01 21 01 растеривање кртица и ситних глодара на травнатим површинама

Обрачун по комаду кртичњака.
ком. 84,64 комунални  

33 02     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – ДРВОРЕДИ        
33 02 01 01 хемијско третирање одраслих дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно 

прихрањивање
ком. 232,11 комунални  

33 02 02 01 зимско третирање младих дрворедних стабала ком. 112,26 комунални  
33 02 03 01 хемијско третирање младих дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихра-

њивање
ком. 99,44 комунални  

33 02 04 01 радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом, (300 gr/ком) ком. 76,68 комунални  
33 02 05 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима са 

дезинфекцијом и премазивањем 
ком. 1.776,38 комунални  

33 02 06 01 хемијско и механичко уништавање штеточина и санација оштећења на дрворедним стаблима са дезин-
фекцијом и премазивањем

ком. 604,60 комунални  

33 02 07 01 санација оштећења кореновог система (жиле d ≥ 5 cm) и дебла, са дезинфекцијом и премазивањем ком. 1.289,20 комунални  
33 03     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – ПАДИНЕ        
33 03 01 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на падинама – радови високог ризика m² 61,54 комунални  
33 03 02 01 механичко уклањање истретиране непожељне дрвенасте вегетације на падинама, утовар и одвоз – радо-

ви веома високог ризика
m² 158,44 комунални  

33 03 03 01 хемијско третирање пресека d= 4-12 cm, након крчења дрвенасте вегетације – радови високог ризика m² 90,77 комунални  
33 04     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – БЕДЕМИ        
33 04 01 01 хемијско третирање непожељне зељасте вегетације на бедемима m² 20,94 комунални  
33 04 02 01 механичко уклањање истретиране непожељне зељасте вегетације на бедемима, утовар и одвоз m² 49,50 комунални  
33 04 03 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на бедемима m² 34,74 комунални  
33 04 04 01 механичко уклањање истретиране непожељне дрвенасте вегетације на бедемима, утовар и одвоз m² 137,14 комунални  
34       ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА        
34 01     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        
34 01 01 01 вађење загађене земље из жардињера, утовар и одвоз m³ 2.552,00 комунални  
34 01 02 01 набавка, транспорт и насипање хумусне земље у жардињере m³ 2.994,00 комунални  
34 01 02 02 набавка, транспорт и насипање компоста у жардињере m³ 6.363,00 комунални  
34 01 03 01 набавка, транспорт и испуна жардињере иберлауфом m³ 3.464,00 комунални  
34 01 04 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/ком)

Обрачун по комаду жардињере
ком. 84,12 комунални  

34 01 05 01 набавка, транспорт и замена поломљених полипропиленских жардињера ком. 3.692,50 комунални  
34 01 06 01 скидање висећих ПВЦ саксија са канделабара и стубова јавне расвете и транспорт до расадника (ради 

аранжирања) уз помоћ мердевина
ком. 388,27 комунални  

34 01 07 01 транспорт и качење висећих ПВЦ саксија на канделабре и стубове јавне расвете уз помоћ мердевина ком. 388,27 комунални  
34 01 07 02 набавка, транспорт и качење висећих ПВЦ саксија (ø 25 cm) на канделабре и стубове јавне расвете уз 

помоћ мердевина
ком. 568,27 комунални  

34 01 07 03 скидање висећих ПВЦ саксија са канделабара и стубова јавне расвете и транспорт до расадника (ради 
аранжирања) уз помоћ ХТП-а

ком. 464,62 комунални  

34 01 07 04 транспорт и качење висећих ПВЦ саксија на канделабре и стубове јавне расвете уз помоћ ХТП-а ком. 464,62 комунални  
34 01 07 05 набавка, транспорт и качење висећих ПВЦ саксија (ø 25 cm) на канделабре и стубове јавне расвете уз 

помоћ ХТП-а
ком. 644,62 комунални  

34 01 08 01 набавка, транспорт и монтажа ливених носача за саксије на канделабрима, тип „Кнез Михаилова”. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 45.230,00 комунални  

34 01 09 01 израда конзолног носача саксија за стубове јавне расвете
Наплата по рачуну извођача

ком. 6.410,00 комунални  

34 01 09 02 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,58 m, ТИП 1. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 3.094,00 комунални  

34 01 09 03 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,48 m, ТИП 2. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 4.130,00 комунални  

34 01 09 04 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,00 m и 1,48 m, ТИП 3 
Наплата по рачуну извођача

ком. 8.110,00 комунални  

34 01 09 05 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,48 m и 1,00 m, ТИП 4. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 5.581,00 комунални  

34 01 09 06 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,00 m и 1,48 m, ТИП 5. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 6.259,00 комунални  

34 01 09 07 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,58 m, ТИП 1. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 1.734,00 комунални  

34 01 09 08 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,48 m, ТИП 2. Наплата 
по рачуну извођача

ком. 2.796,00 комунални  
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34 01 09 09 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,00 m и 1,48 m, ТИП 3. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 5.065,00 комунални  

34 01 09 10 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,48 m и 1,00 m, ТИП 4. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 3.235,00 комунални  

34 01 09 11 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,00 m и 1,48 m, ТИП 5. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 4.174,00 комунални  

34 01 10 01 набавка, транспорт и монтажа конзолних носача за саксије на стубове јавне расвете, уз помоћ мердеви-
на. Наплата по рачуну извођача

ком. 7.993,00 комунални  

34 01 11 01 набавка, транспорт и монтажа конзолних носача за саксије на стубове јавне расвете, уз помоћ ХТП-а. 
Наплата по рачуну извођача

ком. 10.478,00 комунални  

34 01 11 02 скидање ПВЦ жардињера дим. 50/20/16 cm, транспорт до расадника (ради аранжирања). ком. 303,18 комунални  
34 01 11 03 транспорт и качење ПВЦ жардињера дим. 50/20/16 cm, уз везивање плaстичним везицама ком. 401,68 комунални  
34 01 12 03 набавка, транспорт и качење ПВЦ жардињера дим. 50/20/16 cm, уз везивање плaстичним везицама ком. 645,18 комунални  
34 01 12 04 Набавка пластичних везица и везивање жадињера за носаче

(2 везице / ком жардињере)
Обрачун по жардињери

ком. 100,00 комунални  

34 01 12 05 Уклањање пластичних везица са жардињере
Обрачун по жардињери

ком. 62,00 комунални  

34 01 13 01 набавка готовог оплемењеног супстрата l 25,00 комунални  
34 01 14 01 израда бетонске жардињере, дим. 40x80 cm, висине 60 cm, без улошка ком. 9.362,00 комунални  
34 01 15 01 израда, транспорт и уградња дрвене жардињере,дим. 84х74х83 cm, са улошком од поцинкованог лима и 

изолацијом од 5 cm, тип „Дорћол”.
ком. 23.794,00 комунални  

34 01 16 01 израда, транспорт и уградња дрвене жадињере, дим. 84х74х83 cm, са улошком од поцинкованог лима и 
изолацијом од 5 cm и челичним рамом, тип „Дорћол”.

ком. 32.524,00 комунални  

34 01 16 02 израда, транспорт и уградња дрвене жадињере,дим. 100х100х85 cm, са улошком од поцинкованог лима и 
изолацијом од 5 cm и челичним рамом, тип „Дорћол”.

ком. 98.523,00 комунални  

34 01 16 03 Израда, транспорт и монтажа металне жардињере, тип „Јевремовац”, правоугаона, дим. 150х35х30 cm, са 
улошком од поцинкованог лима.

ком. 86.832,00 комунални  

34 01 17 01 замена оштећених дрвених лајсни на жардињери тип „Дорћол” 
(обрачун по комаду лајсне).

ком. 1.036,00 комунални  

34 01 18 01 брушење и премазивање заштитним средством за дрво, дрвених жардињера тип „Дорћол” (обрачун по 
комаду жардињере).

ком. 3.189,00 комунални  

34 01 19 01 пескирање жардињера – тип Кнез Михајлова ком. 5.520,00 комунални  
34 01 20 01 чишћење графита са жардињера, абразивним средствима са водом под притиском. m² 1.150,00 комунални  
34 01 21 01 облагање жардињере декоративним бетоном у техници „прани кулије”, д= 2 cm. m² 5.013,00 комунални  
34 01 22 01 Поправка површинских оштећења на жардињерама ком. 17.765,00 комунални  
34 02     САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА        
34 02 02 01 садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 20,79 комунални  
34 02 04 01 садња цвећа велике покровности (Хризантеме) – транспорт и комплетна припрема садног места (без 

набавке садног материјала)
ком. 248,54 комунални  

34 02 06 01 садња зељастих пузавица (Сурфиније, Мушкатле...) – транспорт и комплетна припрема садног места 
(без набавке садног материјала) 

ком. 248,54 комунални  

34 02 08 01 садња перена – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 64,01 комунални  
34 02 10 01 садња луковица– транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 21,44 комунални  
34 02 12 01 садња шибља – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 248,54 комунални  
34 02 14 01 садња украсних форми четинара – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног 

материјала)
ком. 799,21 комунални  

34 02 16 01 садња полеглих четинара – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног матери-
јала)

ком. 455,67 комунални  

34 02 18 01 садња школованих средњих и ниских лишћара 1,5-2 m висине– транспорт и комплетна припрема садног 
места (без набавке садног материјала)

ком. 2.212,35 комунални  

34 02 19 01 комплетна садња калемљених форми дендроматријала (без набавке дендро материјала) ком. 1.144,79 комунални  
34 03     ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА        
34 03 01 01 окопавање биљног материјала са сечом прецветалих цветова 

Обрачун по комаду жардињере.
ком. 70,67 комунални  

34 03 02 01 заливање биљног материјала
Обрачун по комаду жардињере

ком. 194,90 комунални  

34 03 03 01 орезивање оштећеног шибља 
Обрачун по комаду жардињере

ком. 112,20 комунални  

34 03 04 01 прихрањивање минералним ђубривом, (60 gr/ком)
Обрачун по комаду жардињере

ком. 19,02 комунални  

34 03 05 01 скидање путног наноса са одвозом m³ 2.441,00 комунални  
34 03 06 01 скидање путног наноса без одвоза m³ 1.490,00 комунални  
34 03 07 01 заливање биљног материјала у саксијама на стубовима јавне расвете

(аутоматски заливни систем)
Обрачун по комаду саксије

ком. 0,18 комунални  

34 03 08 01 заливање биљног материјала у саксијама на оградама(аутоматски заливни систем)
Обрачун по комаду саксије

ком. 0,18 комунални  

34 03 09 01 проверавање исправности аутоматског заливног ситема 
Обрачун по комаду саксије

ком. 82,87 комунални  

34 04     ОСТАЛИ РАДОВИ        
34 04 01 01 померање елемената за седење ком. 681,84 комунални  
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34 04 02 01 померање или премештање жардињера у локалу ком. 2.257,32 комунални  
34 04 03 01 уклањање жардињера (утовар и одвоз) ком. 3.857,42 комунални  
34 04 04 01 прање жардињера ком. 906,40 комунални  
34 04 05 01 изношење и транспорт касета до расадника и назад ком. 960,81 комунални  
36       САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ        
36 01     САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ        
36 01 01 01 материјал за хигијену санитарних објеката (обрачун по кабини месечно) ком. 2.500,00 комунални  
36 02     ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА        
36 02 01 01 набавка, транспорт и уградња конзолне WC шоље са уградним водокотлићем ком. 46.252,00 комунални  
36 02 02 01 набавка, транспорт и уградња WC шоља ком. 7.513,00 комунални  
36 02 03 01 набавка, транспорт и уградња даске за WC шољу ком. 3.016,00 комунални  
36 02 04 01 набавка, транспорт и уградња шрафова (пар) и гуме за WC шољу ком. 1.719,00 комунални  
36 02 05 01 набавка, транспорт и уградња надградног водокотлића за WC шољу ком. 7.917,00 комунални  
36 02 06 01 набавка, транспорт и уградња уградног водокотлића за WC шољу ком. 31.419,00 комунални  
36 02 07 01 набавка, транспорт и уградња тастера уградног водокотлића за WC шољу (Сан Тек) ком. 4.346,00 комунални  
36 02 08 01 набавка, транспорт и уградња поклопца од нерђајућег челика (тастер уградног водокотлића Престо 100Е) ком. 19.346,00 комунални  
36 02 09 01 набавка, транспорт и уградња металног кућишта за тастер уградног водокотлића Престо 1000Е 

180х140х50 mm) 
ком. 21.446,00 комунални  

36 02 10 01 набавка, транспорт и уградња испирног вентила за WC шољу (престо 1000Е) ком. 12.541,00 комунални  
36 02 11 01 набавка, транспорт и уградња аква испирача за WC шољу ком. 7.171,00 комунални  
36 02 12 01 набавка, транспорт и уградња звона уградног водокотлића ком. 6.556,00 комунални  
36 02 13 01 набавка, транспорт и уградња звона надградног водокотлића ком. 2.901,00 комунални  
36 02 14 01 набавка, транспорт и уградња пловка уградног водокотлића ком. 6.556,00 комунални  
36 02 15 01 набавка, транспорт и уградња пловка надградног водокотлића ком. 2.271,00 комунални  
36 02 16 01 набавка, транспорт и уградња писоара у комплету са сензорским испирачем ком. 27.024,00 комунални  
36 02 17 01 набавка, транспорт и уградња тастера за писоар са уграђеном електронском јединицом ком. 15.126,00 комунални  
36 02 18 01 набавка, транспорт и уградња магнетног вентила 24V за писоар ком. 3.911,00 комунални  
36 02 19 01 набавка, транспорт и уградња писоара са испирачем – ручним ком. 11.511,00 комунални  
36 02 20 01 набавка, транспорт и уградња узидног вентила за писоар ком. 21.991,00 комунални  
36 02 21 01 набавка, транспорт и уградња потисног ЕК вентила за писоар ком. 5.351,00 комунални  
36 02 22 01 набавка, транспорт и уградња ПВЦ флекс сифонског црева за писоар ком. 1.182,00 комунални  
36 02 23 01 набавка, транспорт и уградња ЕК вентила ком. 1.146,00 комунални  
36 02 24 01 набавка, транспорт и уградња бринокс црева ком. 1.306,00 комунални  
36 02 25 01 набавка, транспорт и уградња умиваоника са сензорском славином ком. 61.044,00 комунални  
36 02 26 01 набавка, транспорт и уградња умиваоника ком. 9.309,00 комунални  
36 02 27 01 набавка, транспорт и уградња ПВЦ флекс сифонског црева за умиваоник ком. 1.072,00 комунални  
36 02 28 01 набавка, транспорт и уградња сензорске батерије за воду ком. 52.513,00 комунални  
36 02 29 01 набавка, транспорт и уградња једноручне батерије за воду ком. 6.268,00 комунални  
36 02 30 01 набавка, транспорт и уградња потисне батерије за воду ком. 7.318,00 комунални  
36 02 31 01 набавка, транспорт и уградња магнетног вентила са кућиштем (сензорске батерије за воду) ком. 7.528,00 комунални  
36 02 32 01 замена – уградња разделника – мешајући вентил (сензорске батерије за воду) ком. 3.538,00 комунални  
36 02 33 01 набавка, транспорт и уградња мешача једноручне батерије за воду ком. 5.428,00 комунални  
36 02 34 01 набавка, транспорт и уградња улошка(кертриџа) потисне батерије за воду ком. 7.318,00 комунални  
36 02 35 01 набавка, транспорт и уградња шрафова за умиваонике ком. 778,00 комунални  
36 02 36 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за течни сапун – пластични ком. 5.510,00 комунални  
36 02 37 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за течни сапун – INOX   11.010,00 комунални  
36 02 38 01 набавка, транспорт и уградња сушача за руке (феномат) ком. 15.680,00 комунални  
36 02 39 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за освеживач просторија   6.060,00 комунални  
36 02 40 01 набавка, транспорт и уградња носача за убрусе инокс класичне ролне ком. 7.405,00 комунални  
36 02 41 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за убрусе са полуаутоматским механизмом за извлачење ком. 21.560,00 комунални  
36 02 42 01 набавка, транспорт и уградња носача за тоалет папир   2.386,00 комунални  
36 02 43 01 набавка, транспорт и уградња огледала ПВЦ вел. 60/40 cm ком. 1.540,00 комунални  
36 02 44 01 набавка, транспорт и уградња подне решетке 15х15 cm (нерђајући челик) ком. 1.963,00 комунални  
36 02 45 01 набавка, транспорт и уградња подне решетке 20х20 cm (нерђајући челик) ком. 2.183,00 комунални  
36 02 46 01 набавка, транспорт и уградња регулатора притиска за водоводну инсталацију са филтерима за механич-

ко пречишћавање воде – по објекту
ком. 12.046,00 комунални  

36 02 47 01 материјал за текуће одржавање месечно по кабини (водотлићи, писоари, WC шоље,WC даске за шоље, 
славине, вентили..) 

ком. 11.000,00 комунални  

36 03     УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ        
36 03 01 01 утрошак воде m³ 89,45 комунални  
36 03 02 01 трошкови канализације m³ 48,14 комунални  
36 03 03 01 утрошак електричне енергије

Наплата по рачуну
кW 5,59 ПДВ 20 %  

36 04     ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА        
36 04 01 01 дневно чишћење воде језера НК час 795,36 комунални  
36 04 02 01 чишћење прање језера са исп. одв. ПК час 1.027,73 комунални  
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36 04 03 01 рад возила на одвозу муља час 2.292,00 комунални  
36 05     ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА        
36 05 01 01 одгушење шахта, сливника, кишног цевовода (чишћење– пражњење) возилом Moro са усисном-поти-

сним дејством.
Наплата по рачуну извођача

час 9.506,83 комунални  

36 06     ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ        
36 06 01 01 Демонтажа уређаја спојеног на електрично напајање ком. 1.038,00 комунални  
36 06 02 01 Набавка, транспорт и монтажа електро разводних кутија свих врста ком. 712,00 комунални  
36 06 03 01 Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ разводне кутије за осигураче

 (надградна или уградна)
ком. 3.496,00 комунални  

36 06 04 01 Набавка, транспорт и монтажа струјног осигурача свих ампеража ком. 418,00 комунални  
36 06 05 01 Набавка, транспорт и монтажа електро прекидача свих ампеража и система монтаже ком. 748,00 комунални  
36 06 06 01 Набавка, транспорт и монтажа електроутичница свих ампеража и система монтаже ком. 858,00 комунални  
36 06 07 01 Набавка, транспорт и монтажа облоге инсталације од ПВЦ каналице м1 273,00 комунални  
36 06 08 01 Набавка, транспорт и монтажа Ззавршног краја електро кабла са буксном ком. 890,00 комунални  
36 06 09 01 Набавка, транспорт и монтажа завршног краја електро клема ком. 385,00 комунални  
36 06 10 01 Набавка, транспорт и монтажа перфориране траке за монтажу м1 322,00 комунални  
36 06 11 01 Набавка, транспорт и монтажа силиконске жице од 1,5 – 2,5 mm м1 228,00 комунални  
36 06 12 01 Набавка, транспорт и монтажа монофазног електро кабла 1,5 mm свих врста пресека м1 239,00 комунални  
36 06 13 01 Набавка, транспорт и монтажа монофазног електро кабла 2,5 mm свих врста пресека м1 344,00 комунални  
36 06 14 01 Набавка, транспорт и монтажа трофазног електро кабла 2,5 mm свих врста пресека и заштите м1 458,00 комунални  
36 06 15 01 Набавка, транспорт и монтажа електро кабла 4,0 mm свих врста пресека и заштите м1 822,00 комунални  
36 06 16 01 Набавка, транспорт и монтажа електро кабла 6,0 mm свих врста пресека и заштите м1 1.193,00 комунални  
36 06 17 01 Набавка, транспорт и монтажа електро мотора за грејна тела ком. 3.700,00 комунални  
36 06 18 01 Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача за пећи ком. 3.737,00 комунални  
36 06 19 01 Набавка, транспорт и монтажа термостата за пећи ком. 1.809,00 комунални  
36 06 20 01 Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача за бојлер ком. 2.913,00 комунални  
36 06 21 01 Набавка, транспорт и монтажа термостата за бојлер ком. 1.600,00 комунални  
36 06 22 01 Набавка, транспорт и монтажа кућишта лампе Е14-Е27 за јавне просторе ком. 528,00 комунални  
36 06 23 01 Набавка, транспорт и монтажа кућишта за флуо и ЛЕД лампе за јавне просторе ком. 4.199,00 комунални  
36 06 24 01 Набавка, транспорт и монтажа сигналне лампице ком. 844,00 комунални  
36 06 25 01 Набавка, транспорт и монтажа сијалица Е14 ком. 277,00 комунални  
36 06 26 01 Набавка, транспорт и монтажа сијалица Е27 ком. 332,00 комунални  
36 06 27 01 Набавка, транспорт и монтажа штампних сијалица ком. 427,00 комунални  
36 06 28 01 Набавка, транспорт и монтажа ЛЕД сијалица ком. 486,00 комунални  
36 06 29 01 Набавка, транспорт и монтажа стартера за сијалице ком. 156,00 комунални  
36 06 30 01 Набавка, транспорт и монтажа пригушивача за сијалице ком. 1.532,00 комунални  
36 06 31 01 Набавка, транспорт и монтажа трансформатора за сијалице ком. 3.651,00 комунални  
38       ЗАЛИВНИ СИСТЕМИ        
38 01     ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА        
38 01 01 01 демонтажа баштенских хидраната од 6/4 ‚’ и 5/4 ‚’ ком. 886,00 комунални  
38 01 02 01 демонтажа ливено гвоздене хидрантске капе ком. 1.380,00 комунални  
38 01 03 01 демонтажа хидранта и додатних фазонских делова 

(полуспојнице, дупли нипл, муф итд), као и цеви
ком. 690,00 комунални  

38 01 04 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 3/4” ком. 7.101,00 комунални  
38 01 05 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 1” ком. 9.285,00 комунални  
38 01 06 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 5/4” ком. 12.844,00 комунални  
38 01 07 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 6/4” ком. 15.491,00 комунални  
38 01 08 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 2” ком. 15.722,00 комунални  
38 01 09 01 набавка, транспорт и замена славине баштенског хидранта са фитингом 3/4” ком. 3.872,00 комунални  
38 01 10 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 1” ком. 5.226,00 комунални  
38 01 11 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 5/4” ком. 6.948,00 комунални  
38 01 12 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 6/4” ком. 9.071,00 комунални  
38 01 13 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 2” ком. 9.302,00 комунални  
38 01 14 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 3/4” ком. 1.689,00 комунални  
38 01 15 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 1” ком. 1.794,00 комунални  
38 01 16 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 5/4” ком. 2.109,00 комунални  
38 01 17 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 6/4” ком. 3.107,00 комунални  
38 01 18 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 2” ком. 3.789,00 комунални  
38 01 19 01 набавка, транспорт и уградња ливено гвоздене хидрантске капе ком. 8.446,00 комунални  
38 01 20 01 набавка, транспорт и уградња бетонских шахт поклопаца ком. 8.166,00 комунални  
38 01 21 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 1/2” ком. 3.144,00 комунални  
38 01 22 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 3/4 ком. 3.394,00 комунални  
38 01 23 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 1” ком. 5.644,00 комунални  
38 01 24 01 набавка, транспорт и уградња ротационог распрскивача 1/2” ком. 2.745,00 комунални  
38 01 25 01 набавка, транспорт и замена главе ротационог распрскивача од 1/2” ком. 874,00 комунални  
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38 01 26 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са две зоне ком. 23.532,00 комунални  
38 01 26 02 набавка, транспорт и уградња командне јединице у једној зони ком. 20.802,00 комунални  
38 01 26 03 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у једној зони ком. 31.264,00 комунални  
38 01 27 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са четири зоне ком. 27.032,00 комунални  
38 01 28 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са шест зона ком. 29.868,00 комунални  
38 01 29 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са осам зона ком. 34.718,00 комунални  
38 01 30 01 набавка, транспорт и замена солеонида од 9 волти за водоотпорне управљачке јединице ком. 4.255,00 комунални  
38 01 31 01 демонтажа командне јединице ком. 606,00 комунални  
38 01 32 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 3/4” ком. 4.218,00 комунални  
38 01 33 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 1” ком. 4.702,00 комунални  
38 01 34 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 5/4” ком. 4.548,00 комунални  
38 01 35 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 6/4” ком. 6.609,00 комунални  
38 01 36 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 2” ком. 7.353,00 комунални  
38 02     ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА        
38 02 01 01 програмирање система по зони зона 354,00 комунални  
38 02 02 01 штеловање прскача млазнице спреј ротатора и дизне распрскивача ком. 152,00 комунални  
38 02 03 01 спуштање и издизање распрскивача ком. 657,00 комунални  
38 02 04 01 демонтажа распрскивача и ротатора свих димензија ком. 707,00 комунални  
38 02 05 01 набавка, транспорт и монтажа сензора за кишу са повезивањем на програматор ком. 17.245,00 комунални  
38 02 06 01 набавка, транспорт и замена аутоматског испусног вентила – од 1/2” ком. 2.458,00 комунални  
38 02 07 01 демонтажа распрскивача и ротатора – са премошћивањем инсталације ком. 2.479,00 комунални  
38 02 08 01 набавка, транспорт и постављање новог аутоматског испусног вентила са фитингом ком. 3.275,00 комунални  
38 02 09 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 1” ком. 8.377,00 комунални  
38 02 10 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 2” ком. 19.927,00 комунални  
38 02 11 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 6/4” ком. 15.417,00 комунални  
38 02 12 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 5/4” ком. 13.767,00 комунални  
38 02 13 01 набавка, транспорт и постављање импулсних каблова у заштитни бужир и полегање у ров m’ 273,00 комунални  
38 02 14 01 набавка, транспорт и постављање силиконског споја на инпулсним кабловима у шахти ком. 1.952,00 комунални  
38 02 15 01 набавка, транспорт и уградња холендера или спојнице у шахту до 1” ком. 1.188,00 комунални  
38 02 16 01 набавка, транспорт и уградња холендера или спојнице у шахту од 1-2” ком. 1.782,00 комунални  
38 02 17 01 откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелисање шахта са затрпавањем од 2” ком. 7.477,00 комунални  
38 02 18 01 откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелисање шахта са затрпавањем – мањи округли ком. 4.368,00 комунални  
38 02 19 01 набавка, транспорт и монтажа прелазног фитинга (Ø16-20 mm) – Водовод метал – пластика ком. 338,00 комунални  
38 02 20 01 набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска са фитингом – метални ком. 5.019,00 комунални  
38 02 21 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 1/2” (без откопавања) ком. 105,00 комунални  
38 02 22 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 3/4” (без откопавања) ком. 141,00 комунални  
38 02 23 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 1” (без откопавања) ком. 184,00 комунални  
38 02 24 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 5/4” (без откопавања) ком. 273,00 комунални  
38 02 25 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 6/4” (без откопавања) ком. 400,00 комунални  
38 02 26 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 2” (без откопавања) ком. 622,00 комунални  
38 02 27 01 набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска са фитингом – полипропиленски ком. 9.964,00 комунални  
38 02 28 01 поправка оштећења црева у систему кап по кап – премошћавање оштећења уметањем спојнице ком. 336,00 комунални  
38 02 29 01 набавка, транспорт и замена оштећеног црева у систему кап по кап – положеног на земљаном застору m’ 247,00 комунални  
38 02 29 02 набавка, транспорт и замена оштећеног црева у систему кап по кап – положеног подземно m’ 480,00 комунални  
38 02 30 01 Набавка, транспорт и замена оштећене црева у систему кап по кап са подизањем хоризонталне заштите 

корена стабла
m’ 738,00 комунални  

38 02 31 01 набавка, транспорт и монтажа фитинга (Ø16-20 mm) – Водовод пластика ком. 212,00 комунални  
38 02 32 01 набавка, транспорт и монтажа фитинга (Ø16-20 mm) – Заливни систем ком. 82,00 комунални  
38 02 33 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. Обујми-

ца 32 mm
m’ 1.022,00 комунални  

38 02 34 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. Обујми-
ца 40 mm

m’ 1.095,00 комунални  

38 02 35 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. Обујми-
ца 32 mm

m’ 1.178,00 комунални  

38 02 36 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. Обујми-
ца 50 mm

m’ 1.200,00 комунални  

38 02 37 01 набавка, транспорт и монтажа полипропиленског фитинга за окитен инсталацију од 1/2” – 1” ком. 539,00 комунални  
38 02 38 01 набавка, транспорт и монтажа полипропиленског фитинга за окитен инсталацију од 1” – 2” ком. 1.066,00 комунални  
38 02 39 01 набавка, транспорт и уградња пумпе за фертигацију уз демонтажу постојеће ком. 72.721,00 комунални  
38 03     СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ        
38 03 01 01 затварање заливног система – ПО ЗОНИ ком. 4.548,00 комунални  
38 03 02 01 пуштање у рад заливног система – ПО ЗОНИ ком. 6.569,00 комунални  
38 03 03 01 чишћење водомерног шахта од разног отпадног материјала.

Обрачун по комаду очишћеног водомерног шахта.
ком. 3.598,00 комунални  

38 04     ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА        
38 04 01 01 израда водомерног шахта са водомерном опремом и алуминијумским шахт поклопцем за изпуну мате-

ријалом од застора 
ком. 147.703,00 комунални  
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38 04 02 01 израда водомерног шахта са водомерном опремом
и ливено гвозденим шахт поклопцем 

ком. 116.703,00 комунални  

38 04 02 02 израда шахта од бетона за инсталацију опреме
са колским поклопцем 

ком. 76.392,00 комунални  

38 04 03 01 набавка, транспорт и уградња кућишта са поклопцем шахта 5/4”
(ливено гвоздени)

ком. 6.029,00 комунални  

38 04 04 01 набавка, транспорт и уградња кућишта са поклопцем шахта 2”
(ливено гвоздени)

ком. 7.294,00 комунални  

38 04 05 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – мањег ком. 4.090,00 комунални  
38 04 06 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – већег ком. 6.256,00 комунални  
38 04 06 02 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – Jumbo ком. 7.670,00 комунални  
38 04 06 03 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – Super Jumbo ком. 14.426,00 комунални  
38 04 07 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 3/8 „ПЕ16 m’ 545,00 комунални  
38 04 08 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 1/2 „ПЕ20 m’ 550,00 комунални  
38 04 09 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 3/4 „ПЕ25 m’ 617,00 комунални  
38 04 10 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 1 „ПЕ32 m’ 752,00 комунални  
38 04 11 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 5/4 „ПЕ40 m’ 826,00 комунални  
38 04 12 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 6/4 „ПЕ50 m’ 1.022,00 комунални  
38 04 13 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 2 „ПЕ63 m’ 1.263,00 комунални  
38 04 14 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 2 1/2” ПЕ75 m’ 1.359,00 комунални  
38 04 15 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1/2” ком. 3.704,00 комунални  
38 04 15 02 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1/2” за перене и цвеће ком. 5.483,00 комунални  
38 04 16 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 3/4” ком. 3.954,00 комунални  
38 04 17 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1” ком. 6.204,00 комунални  
38 04 18 01 набавка, транспорт и уградња црева у систему „кап по кап” m’ 194,00 комунални  
38 04 19 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 2 зоне -9 волти ком. 40.786,00 комунални  
38 04 20 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 4 зоне -9 волти ком. 57.355,00 комунални  
38 04 21 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 6 зона -9 волти ком. 75.942,00 комунални  
38 04 22 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 8 зона -9 волти ком. 97.634,00 комунални  
38 04 23 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 2 зоне -24 волти ком. 38.844,00 комунални  
38 04 23 02 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 1 зони -24 волти ком. 26.753,00 комунални  
38 04 24 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 4 зоне -24 волти ком. 51.755,00 комунални  
38 04 25 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 6 зона -24 волти ком. 75.942,00 комунални  
38 04 26 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 8 зона -24 волти ком. 97.634,00 комунални  
38 04 27 01 испирање и испитивање заливне мреже m’ 36,00 комунални  
38 04 28 01 штеловање и програмирање система m’ 98,00 комунални  
38 04 29 01 израда, транспорт и уградња металног ормана аутоматизације и развода инсталације ком. 34.187,00 комунални  
38 04 30 01 израда прикључа на постојећу градску мрежу ком. 89.929,00 комунални  
38 04 31 01 уградња елемената за заливање кореновог бусена садница дрвећа (РЗВС 92 cm, / 1,9 мин) ком. 8.723,00 комунални  
38 04 32 01 уградња елемената за заливање кореновог бусена садница дрвећа (РЗВС 45 cm, / 0,9 мин) ком. 7.623,00 комунални  
38 04 33 01 набавка, транспорт и уградња пумпе за повећање притиска ком. 44.654,00 комунални  
38 04 34 01 контрола рада монтиране пумпе и пуштање у рад ком. 1.011,00 комунални  
38 04 35 01 набавка, транспорт и уградња соларног сензора за кишу ком. 35.595,00 комунални  
38 04 36 01 набавка, транспорт и уградња модула за проширење од 6 зона за командну јединицу X-CORA ком. 24.873,00 комунални  
38 04 37 01 набавка, транспорт и уградња I-CORE-601 временског програматора од 6 до 42 зона ком. 77.554,00 комунални  
38 04 38 01 набавка, транспорт и уградња временског програматора од 12 зона ком. 48.391,00 комунални  
38 04 39 01 набавка, транспорт и полагање подземног кабла ппоо 5Х1,5 и постављање позор траке (цена без ископа 

и затрпавања рова)
m’ 438,00 комунални  

38 04 40 01 набавка, транспорт и полагање подземног кабла ппоо 3Х1,5 и постављање позор траке (цена без ископа 
и затрпавања рова)

m’ 383,00 комунални  

38 04 41 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за полиетилен Ø 110 ком. 28.459,00 комунални  
38 04 42 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 100 (ливено гвоздене) ком. 32.859,00 комунални  
38 04 43 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 200 (ливено гвоздене) ком. 36.709,00 комунални  
38 04 44 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 250 (ливено гвоздене) ком. 38.909,00 комунални  
38 04 45 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 300 (ливено гвоздене) ком. 41.109,00 комунални  
38 04 46 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 1” ком. 5.002,00 комунални  
38 04 47 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 6/4” ком. 6.102,00 комунални  
38 04 48 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 2” ком. 7.202,00 комунални  
38 04 49 01 набавка, транспорт и уградња соленоида 9 V ком. 3.765,00 комунални  
38 04 50 01 набавка, транспорт и уградња дугмастог дрипера (2 l /час) са микро цревом и разделником m1 444,00 комунални  
38 04 51 01 набавка, транспорт и уградња дугмастог дрипера (4 l /час) са микро цревом и разделником m1 499,00 комунални  
38 04 52 01 прибављање услова за прикључење на БВК мрежу.

Наплаћиваће се по рачуну БВК 
по 

рачуну
12.000,00 ПДВ 20 %  

38 04 53 01 прибављање сагласности на прикључење на БВК мрежу.
Наплаћиваће се по рачуну БВК 

по 
рачуну

35.000,00 ПДВ 20 %  

38 04 54 01 накнада за учешће у прикључку (трошкови прикључка) на БВК мрежу. Наплаћиваће се по рачуну БВК по 
рачуну

40.000,00 ПДВ 20 %  
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38 05     ЗАЛИВНИ СИСТЕМ – АУТО-ПУТ        
38 05 01 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од поцинкованих цеви 1”, монтажа са шелнама, 

конзолни носачи
m’ 1.664,00 комунални  

38 05 02 01 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 3/4”, ПЕ Ø 25, са 
УВ везицама и металним носачима

m’ 1.109,00 комунални  

38 05 02 02 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 1”, ПЕ Ø 32, са 
УВ везицама и металним носачима

m’ 3.062,00 комунални  

38 05 02 03 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 5/4”, ПЕ Ø 40, са 
УВ везицама и металним носачима

m’ 1.404,00 комунални  

38 05 02 04 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 6/4”, ПЕ Ø 50, са 
УВ везицама и металним носачима

m’ 1.594,00 комунални  

38 05 03 01 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 3/4”, ПЕ Ø 25, са 
УВ везицама, без носача

m’ 308,00 комунални  

38 05 03 02 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 1”, ПЕ Ø 32, са 
УВ везицама, без носача

m’ 381,00 комунални  

38 05 03 03 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 5/4”, ПЕ Ø 40, са 
УВ везицама, без носача

m’ 477,00 комунални  

38 05 03 04 набавка, транспорт и постављање површинске-надземне цевне инсталације од ПП цеви 6/4”, ПЕ Ø 50, са 
УВ везицама, без носача

m’ 621,00 комунални  

38 05 04 01 набавка, транспорт и уградња обујмице за одвајање прикључка од магистралне цеви ком. 507,00 комунални  
38 05 05 01 набавка, транспорт и уградња перфорираног црева за систем заливања натапањем m’ 171,00 комунални  
38 05 06 01 набавка, транспорт и постављање П цеви Ø16, са фитингом, на огради разделне траке m’ 575,00 комунални  
38 05 07 01 набавка, транспорт и постављање П цеви Ø32, са фитингом, на огради разделне траке m’ 602,00 комунални  
39       КАНАЛИЗАЦИЈА        
39 01     КАНАЛИЗАЦИЈА И ДРЕНАЖА        
39 01 01 01 набавка, транспорт и уградња песка у каналске ровове, са планирањем дна до потребног нагиба. m³ 4.124,00 грађевински 43.12
39 01 02 01 израда дренажних испуна од иберлауфа m³ 4.575,00 грађевински 43.12
39 01 03 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø75 mm m’ 655,00 грађевински 43.22
39 01 04 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø110 mm m’ 776,00 грађевински 43.22
39 01 05 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø160 mm m’ 1.139,00 грађевински 43.22
39 01 06 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø200 mm m’ 1.880,00 грађевински 43.22
39 01 07 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø75 mm ком. 512,00 грађевински 43.22
39 01 08 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø110 mm ком. 667,00 грађевински 43.22
39 01 09 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø160 mm ком. 1.260,00 грађевински 43.22
39 01 10 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø200 mm ком. 2.189,00 грађевински 43.22
39 01 11 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø110 mm, са геотекстилом m’ 1.339,00 грађевински 43.22
39 01 12 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø160 mm, са геотекстилом m’ 1.714,00 грађевински 43.22
39 01 13 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø200 mm, са геотекстилом m’ 2.134,00 грађевински 43.22
39 01 14 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø110 mm ком. 776,00 грађевински 43.22
39 01 15 01 набавка, транспорт и монатажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø160 mm ком. 1.308,00 грађевински 43.22
39 01 16 01 набавка, транспорт и монатажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø200 mm ком. 1.935,00 грађевински 43.22
39 02     КАНАЛИЗАЦИОНИ ОБЈЕКТИ        
39 02 01 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 20 cm m’ 10.342,00 грађевински 42.99
39 02 02 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 40 cm m’ 14.176,00 грађевински 42.99
39 02 03 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 60 cm m’ 17.802,00 грађевински 42.99
39 02 04 01 израда ревизионих окана (конусног завршног) од бетона МБ 25, отвора дим. 1,00м/0,80м, дебљина зида 

10 cm.
m’ 29.687,00 грађевински 43.22

39 02 05 01 израда ревизионих окана (округли сегментни) од бетона МБ 25, отвора дим. 1,00м, дебљина зида 10 cm. m’ 26.282,00 грађевински 43.22
39 02 06 01 набавка, транспорт и уградња сливничког бубња Ø450 mm, дубине 1,00м, са таложником. ком. 43.334,00 грађевински 43.22
39 02 06 02 набавка, транспорт и уградња сливничког бубња Ø4000 mm, дубине 10,50м, са таложником. ком. 39.857,00 грађевински 43.22
39 02 07 01 набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица. ком. 623,00 грађевински 43.22
39 02 08 01 бушење рупа Ø 110 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 1.391,00 грађевински 42.11
39 02 09 01 бушење рупа Ø 110 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 2.782,00 грађевински 42.11
39 02 10 01 бушење рупа Ø 160 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 1.930,00 грађевински 42.11
39 02 11 01 бушење рупа Ø 160 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 3.860,00 грађевински 42.11
39 02 12 01 бушење рупа Ø 200 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 2.392,00 грађевински 42.11
39 02 13 01 бушење рупа Ø 200 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 4.784,00 грађевински 42.11
39 02 13 02 бушење рупа Ø 200 mm у опеци дебљине 12 cm ком. 1.674,00 грађевински 42.11
39 02 14 01 прикључење канализационе цеви на мрежу Ø110, Ø160, Ø200. ком. 7.659,00 грађевински 43.22
39 02 15 01 зидање зидова шахтова од равне опеке са препустима, у цем.малтеру, без фуговања спојница m³ 22.867,00 грађевински 42.11
39 02 16 01 зидање зидова шахтова од равне опеке без препуста, у цем.малтеру, без фуговања спојница m³ 27.386,00 грађевински 42.11
39 02 17 01 Израда упојног бунара од пластичних SPIRAL цеви, PEND Ø100, са бетонским прстеном и поклопцем. m’ 52.917,00 грађевински 42.11
39 02 18 01 Ручни ископ дренажних бушотина Ø 25-30 cm, дубине 40-50 cm, у земљи ком. 940,00 грађевински 42.11
40       АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ        
40 01     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        
40 01 01 01 Геодетско снимање и израда топографског плана за потребе пројектовања m² 19,68 делатност по

ПДВ 20 %
 



31. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 138 – 43

шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

40 01 02 01 Геодетско снимање и израда топографског плана за потребе израде пројекта -елабората изведеног стања m² 25,81 делатност по
ПДВ 20 %

 

40 01 03 01 Геодетско обележавање објеката нискоградње (у току изградње)
Наплата по рачуну извођача.

m² 46,47 делатност по
ПДВ 20 %

 

40 01 04 01 Геодетско снимање ископа /насипа и обрачун кубатуре земљаних маса. Наплата по рачуну извођача. m² 22,75 делатност по
ПДВ 20 %

 

40 01 05 01 Набавка, транспорт и уградња ПВЦ ограде. m 604,00 комунални  
40 01 06 01 Набавка, транспорт, уградња и демонтажа мобилне металне ограде за градилишта m 994,00 комунални  
40 01 07 01 Ручно сакупљање грађевинског шута и разног депонованог отпада, утовар и одвоз на депонију даљине 

до 15 km.
m³ 3.190,00 комунални  

40 01 09 01 Машинско сакупљање грађевинског шута и разног депонованог отпада, са утоваром и одвозом на депо-
нију даљине до 15 km.

m³ 2.708,00 комунални  

40 02     ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       
40 02 01 01 Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 km.

Наплата по рачуну извођача.
m³ 1.363,00 грађевински 43.12

40 02 02 01 Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и депоновањем у локалу, без 
разастирања.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 541,00 грађевински 43.12

40 02 03 01 Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 km.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.966,00 грађевински 43.12

40 02 04 01 Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и транспортом ручним колицима 
у локалу, без разастирања. Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.442,00 грађевински 43.12

40 02 05 01 Машински ископ земље за темеље и каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.489,00 грађевински 43.12

40 02 06 01 Машински ископ земље за темеље и каналске ровове, без утовара у возило и одвоза (транспорт у локалу)
Наплата по рачуну извођача.

m³ 783,00 грађевински 43.12

40 02 07 01 Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.341,00 грађевински 43.12

40 02 08 01 Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове, без утовара у возило и одвоза. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 2.625,00 грађевински 43.12

40 02 09 01 Ручно скидање загађеног слоја од дробине или малча са дечијег игралишта, са утоваром и одвозом на 
дeпонију до 15 km.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.930,00 грађевински 43.12

40 02 10 01 Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа и одвоз на депонију до 15 km. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 1.089,00 грађевински 43.12

40 02 10 02 Ручни утовар и одвоз вишка земље из ископа и одвоз на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача. m³ 2.450,00 грађевински 43.12
40 02 11 01 Затрпавање рова земљом из ископа са ручним набијањем.

Наплата по рачуну извођача.
m³ 1.140,00 грађевински 43.12

40 02 12 01 Насипање и разастирање земље из ископа – машински.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 557,00 грађевински 43.12

40 02 13 01 Насипање и разастирање земље из ископа, без набијања – ручно.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 766,00 грађевински 43.12

40 02 16 01 Ископ, транспорт и насипање глиновите земље са машинским разастирањем и набијањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 1.715,00 грађевински 43,12

40 02 19 01 Машинско нивелисање површине. Наплата по рачуну извођача. m² 64,00 грађевински 43.12
40 02 20 01 Ручно нивелисање површине. Наплата по рачуну извођача. m² 225,00 грађевински 43.12
40 02 21 01 Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. m² 61,00 грађевински 43.12
40 02 22 01 Обезбеђење шкарпе пластичним растер елементима са сетвом травног семена. m² 3.636,00 комунални  
40 02 23 01 Обезбеђење рова при ископу – разупирање рова фоснама и разупирачима, са уклањањем разупирача. m² 902,00 грађевински 43.99
40 03     РУШЕЊА        
40 03 01 01 Ручно рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 

km, уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача.
m³ 8.324,00 грађевински 43.11

40 03 02 01 Машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 
15 km
Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.989,00 грађевински 43.11

40 03 03 01 Ручно рушење темеља, зидова свих врста и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 km
Наплата по рачуну извођача.

m³ 15.083,00 грађевински 43.11

40 03 04 01 Машинско рушење темеља, зидова свих врста и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 
15 km
Наплата по рачуну извођача.

m³ 6.753,00 грађевински 43.11

40 03 05 01 Машински ископ набијене подлоге од шљунковито – песковитог материјала испод оштећеног застора са 
утоваром и одвозом на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.088,00 грађевински 43,12

40 03 06 01 Ручни ископ набијене подлоге од шљунковито – песковитог материјала испод оштећеног застора са 
утоваром и одвозом на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.974,00 грађевински 43,12

40 03 07 01 Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка (ризле, туцаника) са утоваром и одвозом шута на 
депонију даљине до 
15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.296,00 грађевински 43.11

40 03 08 01 Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка (ризле, туцаника), са чишћењем и одлагањем плоча 
у локалу ради поновне уградње. Наплата по рачуну извођача.

m³ 7.267,00 грађевински 43.11

40 03 09 01 Ручно рушење бетонских плоча на подлози од земље са чишћењем и депоновањем у локалу. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 7.892,00 грађевински 43.11

40 03 10 01 Машинско рушење застора од плоча на подлози од песка (ризле, туцаника), са утоваром и одвозом шута 
на депонију даљине 
до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.302,00 грађевински 43.11
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40 03 11 01 Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 cm, са утоваром и одвозом шута на 
депонију даљине до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 13.270,00 грађевински 43.11

40 03 11 02 Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера / лепка, са одлагањем у локалу.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.578,00 грађевински 43.11

40 03 12 01 Чишћење плоча од цементног малтера ради поновне уградње.
Наплата по рачуну извођача.

m² 455,00 грађевински 42,11

40 03 13 01 Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 cm, са утоваром и одвозом 
шута на депонију даљине
 до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.989,00 грађевински 43.11

40 03 14 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са утоваром и одвозом 
на депонију до 15 km
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.275,00 грађевински 43.11

40 03 15 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са депоновањем у 
локалу.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.655,00 грађевински 43.11

40 03 16 01 Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са утоваром и одвозом на 
депонију до 15 km.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.521,00 грађевински 43.11

40 03 17 01 Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са депоновањем у локалу.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.334,00 грађевински 43.11

40 03 18 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са уто-
варом и одвозом на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.426,00 грађевински 43.11

40 03 19 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са 
депоновањем у локалу.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.120,00 грађевински 43.11

40 03 20 01 Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром 
и одвозом на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 13.602,00 грађевински 43.11

40 03 21 01 Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, без утовара 
и одвоза.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 12.422,00 грађевински 43.11

40 03 22 01 Чишћење гранитних коцки од цементног малтера ради поновне уградње. Наплата по рачуну извођача. m² 558,00 грађевински 42,11
40 03 23 01 Ручно рушење бетонског баштенског ивичњака– комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 

km – ручно, уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача.
m’ 449,00 грађевински 43.11

40 03 24 01 Ручно рушење бетонског колског (дим. 12/18, 18/24, 20/24 cm) ивичњака – комплет са подлогом, утовар 
и одвоз на депонију 
до 15 km. – ручно, уз употребу компресора. 
Наплата по рачуну извођача.

m’ 664,00 грађевински 43.11

40 03 25 01 Ручно рушење колских бетонских ивичњака (дим. 12/18, 18/24, 20/24 cm) са одлагањем у локалу и понов-
ном уградњом
Наплата по рачуну извођача.

m’ 1.445,00 грађевински 42.11

40 03 26 01 Ручно рушење гранитног ивичњака – комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 km – ручно, 
уз употребу компресора 
Наплата по рачуну извођача.

m’ 859,00 грађевински 43.11

40 03 27 01 Ручно рушење гранитног ивичњака са одлагањем у локалу и поновном уградњом Наплата по рачуну 
извођача.

m’ 1.725,00 грађевински 43.11

40 03 28 01 Машинско рушење бетонских и гранитних ивичњака– комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију 
до 15 km.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 7.497,00 грађевински 43.11

40 03 29 01 Ручна демонтажа камених блокова, чишћење (пескирање) и локални транспорт. Наплата по рачуну 
извођа.

m³ 30.711,00 грађевински 43.11

40 03 30 01 Обијање цементних и кречних малтера са старих зидова.
Наплата по рачуну извођача.

m² 557,00 грађевински 43.11

40 03 31 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 5-6 cm. Наплата по рачуну извођача. m’ 360,00 грађевински 43.11
40 03 32 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 5-10 cm. Наплата по рачуну извођача. m’ 720,00 грађевински 43.11
40 03 33 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 10-15 cm. Наплата по рачуну извођача. m’ 1.180,00 грађевински 43.11
40 03 34 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 15-20 cm. Наплата по рачуну извођача. m’ 1.360,00 грађевински 43.11
40 03 35 01 Стругање слоја асфалта дебљине 2 cm, са утоваром и одвозом материјала на депонију 9-12 km. Наплата 

по рачуну извођача.
m² 160,00 грађевински 43.11

40 03 36 01 Стругање слоја асфалта дебљине 3 cm, са утоваром и одвозом материјала на депонију 9-12 km. Наплата 
по рачуну извођача.

m² 240,00 грађевински 43.11

40 03 37 01 Стругање слоја асфалта дебљине 4 cm, са утоваром и одвозом материјала на депонију 9-12 km. Наплата 
по рачуну извођача.

m² 320,00 грађевински 43.11

40 03 38 01 Подбушивање машинским путем испод коловознох конструкција за израду прикључка или постављање 
цеви Ø 110.
Наплата по рачуну извођача.

m’ 8.500,00 грађевински 42.21

40 03 39 01 Уклањање оштећених гумених плоча, са утоваром и одвозом на депонију. Наплата по рачуну извођача. m² 453,00 грађевински 43.11
40 03 42 01 Уклањање оштећене ливене гуме са утоваром и одвозом на депонију. Наплата по рачуну извођача. m² 894,00 грађевински 43.11
40 03 43 01 Обијање – рушење оштећених керамичких плочица са степеништа. Наплата по рачуну извођача. m² 1.293,00 грађевински 43.11
40 04     ПОДЛОГЕ        
40 04 01 01 Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по 

рачуну извођача.
m³ 3.350,00 грађевински 42.11

40 04 02 01 Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са машинским разастирањем и ваљањем. Напла-
та по рачуну извођача.

m³ 2.992,00 грађевински 42.11

40 04 03 01 Израда подлоге од шљунка са зеолитом,
на теренима за псе.– машинско разастирање, без ваљања 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.379,00 грађевински 42.11
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40 04 03 02 Набавка, транспорт и ручно разастирање и набијање шљунка гранулације 2-8 mm. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 3.635,00 грађевински 42.11

40 04 03 03 Набавка, транспорт и машинско разастирање и ваљање шљунка гранулације 2-8 mm. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 2.993,00 грађевински 42.11

40 04 04 01 Набавка, транспорт и ручно разастирање шљунка преко 32 mm 
(иберлауф), са набијањем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.025,00 грађевински 42.11

40 04 04 02 Набавка, транспорт и ручно разастирање шљунка преко 32 mm 
(иберлауф), без набијања. Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.901,00 грађевински 42.11

40 04 05 01 Набавка, транспорт и машинско разастирање шљунка преко 32 mm (иберлауф), без ваљања. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 2.629,00 грађевински 42.11

40 04 06 01 Израда подлоге од песка (фракција 0), са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 2.512,00 грађевински 42.11

40 04 07 01 Израда подлоге од песка (фракција 0), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну извођача. m³ 2.865,00 грађевински 42.11
40 04 08 01 Израда подлоге од песка (фракција 1), са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 3.282,00 грађевински 42.11

40 04 08 02 Израда подлоге од песка (фракција 1), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну извођача. m³ 3.196,00 грађевински 42.11
40 04 08 03 Израда подлоге од песка (фракција 1), са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. m³ 4.194,00 грађевински 42.11
40 04 09 01 Израда подлоге од фракције 2 (4-8 mm), са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 2.993,00 грађевински 42.11

40 04 09 02 Израда подлоге од фракције 2 (4-8 mm), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 3.346,00 грађевински 42.11

40 04 09 03 Израда подлоге од фракције 2 (4-8 mm), са ручним разастирањем, и набијањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 4.601,00 грађевински 42.11

40 04 10 01 Израда подлоге од фракције 3 (8-16 mm) или фракције 4 
(16-31 mm), са машинским разастирањем и ваљањем.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.993,00 грађевински 42.11

40 04 11 01 Израда подлоге од фракције 3 (8-16 mm) или фракције 4 
(16-31 mm), са ручним разастирањем, без ваљања.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.346,00 грађевински 42.11

40 04 11 02 Израда подлоге од фракције 3 (8-16 mm) или фракције 4 
(16-31 mm), са ручним разастирањем и набијањем.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.601,00 грађевински 42.11

40 04 12 01 Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 mm са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 4.061,00 грађевински 42.11

40 04 13 01 Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 mm са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 2.897,00 грађевински 42.11

40 04 14 01 Израда подлоге од туцаника гранулације 31,5-63 mm са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 4.028,00 грађевински 42.11

40 04 15 01 Израда подлоге од туцаника гранулације 31,5-63 mm са машинским разастирањем и ваљањем. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.864,00 грађевински 42.11

40 04 16 01 Израда подлоге од туцаника гранулације преко 60 mm са ручним разастирањем и набијањем. Наплата 
по рачуну извођача.

m³ 3.852,00 грађевински 42.11

40 04 17 01 Израда подлоге од туцаника гранулације преко 60 mm са машинским разастирањем и ваљањем. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.688,00 грађевински 42.11

40 04 18 01 Израда подлоге од ризле, фракција 0-4 mm, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 3.886,00 грађевински 42.11

40 04 19 01 Израда подлоге од ризле, фракција 0-4 mm, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 2.812,00 грађевински 42.11

40 04 20 01 Израда подлоге од ризле, фракција 4-8 mm, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 3.666,00 грађевински 42.11

40 04 21 01 Израда подлоге од ризле, фракција 4-8 mm, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 2.592,00 грађевински 42.11

40 04 21 02 Израда подлоге од мешавине ризле, фракција 4-8 mm, и цемента, са машинским разастирањем и ваљањем.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 6.587,00 грађевински 42.11

40 04 22 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm, са ручним разастирањем и ваљањем. Напла-
та по рачуну извођача.

m³ 4.051,00 грађевински 42.11

40 04 23 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm, са машинским разастирањем и ваљањем. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.131,00 грађевински 42.11

40 04 24 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31, 5 mm, са машинским разастирањем, без ваљања.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.628,00 грађевински 42.11

40 04 25 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31, 5 mm, са ручним разастирањем, без ваљања.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.906,00 грађевински 42.11

40 04 26 01 Набавка, транспорт ризле у боји 3 mm (бела, црвена), ручно разастирање, без ваљања. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 20.011,00 грађевински 42.11

40 04 27 01 Набавка, транспорт ризле у боји 3 mm (бела, црвена), машинско разастирање, без ваљања. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 19.736,00 грађевински 42.11

40 04 28 01 Израда подлоге од мешавине каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm и цемента (1:3). Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 7.375,00 грађевински 42.11

40 04 28 02 Израда подлоге од мешавине ризле (4-8 mm) и цемента (1:3).
Наплата по рачуну извођача.

m³ 6.437,00 грађевински 42.11

40 04 29 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 20
Наплата по рачуну извођача.

m³ 18.209,00 грађевински 42.11

40 04 30 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30
Наплата по рачуну извођача.

m³ 17.792,00 грађевински 42.11
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40 04 31 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30 са додатком адитива.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 18.442,00 грађевински 42.11

40 04 32 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20, мрежом Q131.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 20.093,00 грађевински 42.11

40 04 33 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 21.600,00 грађевински 42.11

40 04 34 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20, мрежом Q188.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 22.228,00 грађевински 42.11

40 04 35 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 22.699,00 грађевински 42.11

40 04 36 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, мрежом Q131.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 22.117,00 грађевински 42.11

40 04 37 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 22.793,00 грађевински 42.11

40 04 38 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, мрежом Q188.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 23.241,00 грађевински 42.11

40 04 39 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 23.918,00 грађевински 42.11

40 04 40 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q188.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 25.679,00 грађевински 42.11

40 04 41 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 26.356,00 грађевински 42.11

40 04 42 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q131.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 24.555,00 грађевински 42.11

40 04 43 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 25.231,00 грађевински 42.11

40 04 43 02 Израда подлоге од мршавог бетона МБ 10
Наплата по рачуну извођача.

m³ 14.296,00 грађевински 42.11

40 04 43 03 Израда подлоге од мршавог бетона МБ 20
Наплата по рачуну извођача.

m³ 14.985,00 грађевински 42.11

40 04 44 01 Набавка, транспорт и уградња филца (геотекстила).
Наплата по рачуну извођача.

m² 235,00 грађевински 42.11

40 04 45 01 Теренска провера набијености тла– опит теренске збијености.
Цена по изласку. Наплата по рачуну извођача излазак

9.500,00 ПДВ 20%  

40 04 46 01 Израда подлоге за монтажу камених застора – подлога од песка, д= 4-5 cm. Наплата по рачуну извођача m² 360,00 грађевински 42.11
40 04 46 02 Израда подлоге за монтажу камених застора – подлога од цементног малтера, д= 4-6 cm. Наплата по 

рачуну извођача
m² 600,00 грађевински 42.11

40 04 46 03 Израда подлоге за монтажу камених застора – индустријска маса, д= 3 cm. Наплата по рачуну извођача m² 2.800,00 грађевински 42.11
40 05     АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ        
40 05 01 01 Израда застора од ситнозрног бојеног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3 cm – ручно

Наплата по рачуну извођача.
m² 1.879,50 грађевински

20%
42.11

40 05 02 01 Израда застора од ситнозрног бојеног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3 cm – машински
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.806,00 грађевински
20%

42.11

40 05 03 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3 cm – ручно
Наплата по рачуну извођача.

m² 880,00 грађевински
20%

42.11

40 05 04 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 1 cm – машински, слој за 
изравњавање
Наплата по рачуну извођача.

m² 293,00 грађевински
20%

42.11

40 05 05 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3 cm – машински
Наплата по рачуну извођача.

m² 819,00 грађевински
20%

42.11

40 05 06 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д= 3 cm – ручно
Наплата по рачуну извођача.

m² 865,00 грађевински
20%

42.11

40 05 07 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д= 3 cm – машински
Наплата по рачуну извођача.

m² 805,00 грађевински
20%

42.11

40 05 08 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д= 4 cm – ручно
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.150,00 грађевински
20%

42.11

40 05 09 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 (и 11 и 16), за технолошку дебљину д= 4 cm – машински
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.070,00 грађевински
20%

42.11

40 05 10 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 4 – ручно
Наплата по рачуну извођача.

m³ 28.430,00 грађевински
20%

42.11

40 05 11 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 4 – машински
Наплата по рачуну извођача.

m³ 26.480,00 грађевински
20%

42.11

40 05 12 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 8 – ручно
Наплата по рачуну извођача.

m³ 27.945,00 грађевински
20%

42.11

40 05 13 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 8 -машински
Наплата по рачуну извођача.

m³ 26.215,00 грађевински
20%

42.11

40 05 14 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%) – 
ручно
Наплата по рачуну извођача.

m³ 21.750,00 грађевински
20%

42.11

40 05 15 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%) – 
машински
Наплата по рачуну извођача.

m³ 19.800,00 грађевински
20%

42.11

40 05 16 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 4 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 895,00 грађевински
20%

42.11



31. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 138 – 47

шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

40 05 17 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 4 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 815,00 грађевински
20%

42.11

40 05 18 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 5 cm – ручно, Наплата по рачуну извођача.

m² 1.075,00 грађевински
20%

42.11

40 05 19 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 5 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 978,00 грађевински
20%

42.11

40 05 20 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 6 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.340,00 грађевински
20%

42.11

40 05 21 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 6 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.220,00 грађевински
20%

42.11

40 05 22 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 7 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.490,00 грађевински
20%

42.11

40 05 23 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 7 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.370,00 грађевински
20%

42.11

40 05 24 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 8 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.720,00 грађевински
20%

42.11

40 05 25 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 8 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.440,00 грађевински
20%

42.11

40 05 26 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 9 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.620,00 грађевински
20%

42.11

40 05 27 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 9 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.930,00 грађевински
20%

42.11

40 05 28 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 10 cm – ручно. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.790,00 грађевински
20%

42.11

40 05 29 01 Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 (и 32), са додатком рециклаже (минимум 25%), за 
технолошку дебљину 
д= 10 cm -машински. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.150,00 грађевински
20%

42.11

40 05 30 01 Израда застора од ливеног асфалта (0-8), за технолошку дебљину д= 3 cm – ручно. Наплата по рачуну 
извођача.

m² 1.550,00 грађевински
20%

42.11

40 05 31 01 Израда застора од ливеног асфалта (0-8), за технолошку дебљину д= 3 cm – машински. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 1.250,00 грађевински
20%

42.11

40 05 32 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 3 cm
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.079,00 грађевински
20%

42.11

40 05 33 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 4 cm
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.629,00 грађевински
20%

42.11

40 05 34 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 5 cm
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.179,00 грађевински
20%

42.11

40 06     БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ        
40 06 01 01 Израда застора од неармираног бетона МБ 30, са метлисањем горње површине. Наплата по рачуну 

извођача
m³ 21.034,00 грађевински 42.11

40 06 01 02 Израда застора од неармираног бетона МБ 20, са метлисањем горње површине. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 20.021,00 грађевински 42.11

40 06 02 01 Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q131, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 23.614,00 грађевински 42.11

40 06 02 02 Израда застора од армираног бетона МБ 20, арматурна мрежа Q131, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 22.601,00 грађевински 42.11

40 06 03 01 Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q188, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 24.705,00 грађевински 42.11

40 06 03 02 Израда застора од армираног бетона МБ 20, арматурна мрежа Q188, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 23.692,00 грађевински 42.11

40 06 04 01 Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q335, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 27.566,00 грађевински 42.11

40 06 04 02 Израда застора од армираног бетона МБ 20, арматурна мрежа Q335, са метлисањем горње површине.
Наплата по рачуну извођача

m³ 26.553,00 грађевински 42.11

40 06 05 01 Израда застора од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q188, са метлисањем горње површине. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 27.143,00 грађевински 42.11

40 06 06 01 Додатак адитива за бетон МБ 20, средство против смрзавања.
Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачуну извођача.

m³ 581,00 грађевински 42.11

40 06 06 02 Додатак адитива за бетон МБ 20, средство за убрзавање / успоравање везивања. Обрачун по m³ бетона. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 828,00 грађевински 42.11

40 06 07 01 Додатак адитива за бетон МБ 30, средство против смрзавања.
Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачуну извођача.

m³ 758,00 грађевински 42.11

40 06 07 02 Додатак адитива за бетон МБ 30, средство за убрзавање / успоравање везивања. Обрачун по m³ бетона.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.080,00 грађевински 42.11
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40 06 08 01 Додатак адитива за бетон МБ 35, средство против смрзавања.
Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачуну извођача.

m³ 800,00 грађевински 42.11

40 06 08 02 Додатак адитива за бетон МБ 35, средство за убрзавање / успоравање везивања. Обрачун по m³ бетона.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.140,00 грађевински 42.11

40 06 09 01 Израда завршног слоја од штампаног бетона дебљине д= 10 cm од армираног бетона МБ 30 који је ојачан 
полипропиленским влакнима, на хоризонталним површинама застора. Површина се боји постојаном 
бојом са додатком пластификатора. Површина се заштићује наношењем или прскањем специјалног 
провидног заштитног лака. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.420,00 грађевински 42.11

40 06 09 02 Израда завршног слоја -техника штампаног бетона, на хоризонталним површинама, у белој боји (без 
урачунатог бетона као основе). Површина се боји постојаном бојом са додатком пластификатора. 
Површина се заштићује наношењем или прскањем специјалног провидног заштитног лака. Наплата по 
рачуну извођача

m² 1.244,00 грађевински 42.11

40 06 10 01 Израда завршног слоја од штампаног бетона, на вертикалним површинама на којима је нанет цементни 
малтер у размери 1:3 са додатком полипропиленских влакана, дебљине 2 cm. После малтерисања додати 
прах у боји и утиснути калуп.
Наплата по рачуну извођача. 

m² 4.420,00 грађевински 42.11

40 06 11 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – тамно сиви (црни) пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 4.180,00 грађевински 42.11

40 06 11 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – тамно сиви (црни) пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 6.345,00 грађевински 42.11

40 06 12 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – црвени или плави пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 4.675,00 грађевински 42.11

40 06 12 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – црвени или плави пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 5.950,00 грађевински 42.11

40 06 13 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – зелени пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 12.100,00 грађевински 42.11

40 06 13 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – зелени пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 15.400,00 грађевински 42.11

40 06 14 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – кајсија или бели пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 5.445,00 грађевински 42.11

40 06 14 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – кајсија или бели пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 6.930,00 грађевински 42.11

40 06 15 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – браон или окер пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 4.950,00 грађевински 42.11

40 06 15 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – браон или окер пигмент.
Обрачун по m³ бетона.

m³ 6.300,00 грађевински 42.11

40 07     ЗАСТОРИ ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА        
40 07 01 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 

10/10 cm, д= 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). 
Завршна обрада кварцни песак 
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.490,00 грађевински 43.33

40 07 01 02 Набавка, транспорт и израда застора од белих бетонских плоча дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 
10/10 cm, д= 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). 
Завршна обрада кварцни песак 
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.710,00 грађевински 43.33

40 07 02 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 
10/10 cm, д= 6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате 
подлоге од бетона).Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.141,00 грађевински 43.33

40 07 02 02 Набавка, транспорт и израда застора од белих бетонских плоча дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 
10/10 cm, д= 6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате 
подлоге од бетона). 
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.362,00 грађевински 43.33

40 07 03 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча (црне, браон, црвене) дим. 50/50; 40/40; 30/30; 
20/20; 10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле.
 (без урачунате подлоге). Завршна обрада кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.637,00 грађевински 43.33

40 07 03 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча – тактилне (ребрасте сиве) дим. 30/30/ 6 cm, на 
претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада кварцни 
песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.689,00 грађевински 43.33

40 07 04 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча (црне, браон, црвене), дим. 50/50; 40/40; 30/30; 
20/20: 10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без 
урачунате подлоге од бетона).
Завршна обрада кварцни песак Наплата по рачуну извођача.

m² 3.267,00 грађевински 43.33

40 07 04 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча – тактилне (ребрасте сиве), дим. 30/30/6 cm, 
у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). 
Завршна обрада кварцни песак 
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.341,00 грађевински 43.33

40 07 05 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча – тактилне (ребрасте беле, црне, црвене) дим. 
30/30/ 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна 
обрада кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.826,00 грађевински 43.33

40 07 06 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча – тактилне (ребрасте беле, црне, црвене), дим. 
30/30/6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге 
од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.477,00 грађевински 43.33

40 07 07 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча (жуте, зелене) дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20; 
10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подло-
ге). Завршна обрада кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.826,00 грађевински 43.33
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40 07 07 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча 
(мултиколор, обрада више тонова) дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20; 10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, на претходно 
припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге) 
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.899,00 грађевински 43.33

40 07 08 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча (жуте, зелене), дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 
10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачу-
нате подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.477,00 грађевински 43.33

40 07 08 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча 
(мултиколор, обрада са више тонова), дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 10/10 cm, д= 6 cm, у цемент-
ном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна 
обрада кварцни песак 
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.551,00 грађевински 43.33

40 07 09 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча 
(оплемењена техником прања, са додатком гранитног зрна) дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20; 10/20; 10/10 
cm, д= 6 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Наплата 
по рачуну извођача.

m² 3.204,00 грађевински 43.33

40 07 09 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча (благо оборена ивица), са три елемента, дим. 
50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате 
подлоге) Завршна обрада – са додатком гранитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.942,00 грађевински 43.33

40 07 09 03 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча мултиколор (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. 
(без урачунате подлоге) 
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.597,00 грађевински 43.33

40 07 10 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча 
(оплемењена техником прања, са додатком гранитног зрна), дим. 50/50; 40/40; 30/30; 20/20: 10/20; 10/10 
cm, д= 6 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге 
од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 3.855,00 грађевински 43.33

40 07 10 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча гранитна зрна (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на 
претходно припремљеној подлози.
(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна. Наплата по рачуну 
извођача.

m² 4.694,00 грађевински 43.33

40 07 10 03 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча гранитна зрна (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на 
претходно припремљеној подлози.
(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна. Наплата по рачуну 
извођача.

m² 4.436,00 грађевински 43.33

40 07 11 01 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча сиве или црне (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на 
претходно припремљеној подлози.
 (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.854,00 грађевински 43.33

40 07 11 02 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча сиве или црне (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. 
(без урачунате подлоге).Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.250,00 грађевински 43.33

40 07 21 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бехатон плоча 
(T плоче или талас), на подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.748,00 грађевински 43.33

40 07 22 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бехатон плоча 
(T плоче или талас), на цементном малтеру. (без урачунате подлоге од бетона). Наплата по рачуну 
извођача.

m² 3.192,00 грађевински 43.33

40 07 23 01 Набавка, транспорт и израда застора од Т бехатон плоча (црних, црвених или браон), или тип талас 
(црвена), на подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). 
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.874,00 грађевински 43.33

40 07 24 01 Набавка, транспорт и израда застора од Т бехатон плоча (црних, црвених или браон), или тип талас 
(црвена), на цементном малтеру. (без урачунате подлоге од бетона.)
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.318,00 грађевински 43.33

40 07 25 02 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или сивих плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 
cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада 
кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.050,00 грађевински 43.33

40 07 25 03 Набавка, транспорт и израда застора од црних бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или браон плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 
cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада 
кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.087,00 грађевински 43.33

40 07 25 04 Набавка, транспорт и израда застора од мултиколор бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, на претходно 
припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.423,00 грађевински 43.33

40 07 25 05 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 20/15 cm, д= 8 cm, на 
претходно припремљеној подлози од песка или ризле (без урачунате подлоге)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.671,00 грађевински 43.33

40 07 25 06 Набавка, транспорт и израда застора од црних, црвених или браон бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 
20/15 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле (без урачунате подлоге).
Завршна обрада кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.755,00 грађевински 43.33

40 07 25 07 Набавка, транспорт и израда застора од мултиколор бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 20/15 cm, д= 8 
cm, на претходно припремљеној подлози од песка или ризле (без урачунате подлоге).Завршна обрада 
кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.165,00 грађевински 43.33
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40 07 25 08 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– сиве, црне, благо оборена ивица, са пет елеме-
ната, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка или 
ризле. (без урачунате подлоге) 
Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.135,00 грађевински 43.33

40 07 25 09 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– мултиколор, благо оборена ивица, са пет еле-
мената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од песка 
или ризле. (без урачунате подлоге) 
Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.492,00 грађевински 43.33

40 07 25 10 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– гранитна зрна, благо оборена ивица, са пет 
елемената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.090,00 грађевински 43.33

40 07 25 11 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (сива), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.748,00 грађевински 43.33

40 07 25 12 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (бела), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.937,00 грађевински 43.33

40 07 25 13 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (црвених, браон), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на 
подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.874,00 грађевински 43.33

40 07 25 14 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – сиве, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно припремље-
ној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.296,00 грађевински 43.33

40 07 25 15 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – црне, беле, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно при-
премљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге) Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.432,00 грађевински 43.33

40 07 25 16 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – мултиколор, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно при-
премљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.684,00 грађевински 43.33

40 07 25 17 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – гранитно зрно, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно 
припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге).Завршна обрада – са додатком гра-
нитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.230,00 грађевински 43.33

40 07 25 18 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (сива), д= 
8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.075,00 грађевински  

40 07 25 19 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (црна, бела), 
д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.191,00 грађевински 43.33

40 07 25 20 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (мултиколор), 
д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.569,00 грађевински 43.33

40 07 25 21 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (гранитна 
зрна), д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претходно припремљеној 
подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна. 
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.230,00 грађевински 43.33

40 07 26 02 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или сивих плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у 
цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози.(без урачуна-
те подлоге од бетона).
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.361,00 грађевински 43.33

40 07 26 03 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или сивих плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у 
цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачуна-
те подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.102,00 грађевински 43.33

40 07 26 04 Набавка, транспорт и израда застора од црних бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или браон плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у 
цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачуна-
те подлоге од бетона. Завршна обрада кварцни песак. 
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.487,00 грађевински 43.33

40 07 26 05 Набавка, транспорт и израда застора од црних бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или браон плоча са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у 
цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачуна-
те подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.228,00 грађевински 43.33

40 07 26 06 Набавка, транспорт и израда застора од мултиколор бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у цементном 
малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге 
од бетона).Завршна обрада кварцни песак.
 Наплата по рачуну извођача.

m² 3.814,00 грађевински 43.33

40 07 26 07 Набавка, транспорт и израда застора од мултиколор бетонских плоча, са пет елемената дим. 
24/40,24/32,24/24,16/32,16/24, д= 6 cm, или са три елемента дим. 24/24,24/16,16/16, д= 6 cm, у цементном 
малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге 
од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.564,00 грађевински 43.33
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40 07 26 08 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 20/15 cm, д= 8 cm, у 
цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози.
 (без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.101,00 грађевински 43.33

40 07 26 09 Набавка, транспорт и израда застора од црних, црвених или браон бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 
20/15 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној 
подлози.(без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.185,00 грађевински 43.33

40 07 26 10 Набавка, транспорт и израда застора од мултиколор бетонских плоча, дим. 10/15; 15/15 20/15 cm, д= 8 
cm, у цементном малтеру д= 3 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без 
урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.595,00 грађевински 43.33

40 07 26 11 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча мултиколор (благо оборена ивица), са три 
елемента, дим. 50/75; 50/50; 50/25 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на 
претходно припремљеној подлози.
 (без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.201,00 грађевински 43.33

40 07 26 12 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– сиве, црне, благо оборена ивица, са пет 
елемената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем 
спојница, на претходно припремљеној подлози.
 (без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.534,00 грађевински 43.33

40 07 26 13 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– мултиколор, благо оборена ивица, са пет 
елемената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем 
спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.891,00 грађевински 43.33

40 07 26 14 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– гранитна зрна, благо оборена ивица, са пет 
елемената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем 
спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада – са додатком гранитног зрна
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.490,00 грађевински 43.33

40 07 26 15 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (сива), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на цементном 
малтеру. 
(без урачунате подлоге од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 3.192,00 грађевински 43.33

40 07 26 16 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (бела), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на цементном 
малтеру. 
(без урачунате подлоге од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 3.318,00 грађевински 43.33

40 07 26 17 Набавка, транспорт и израда застора од плоча са зубом (црвених, браон), дим. 20/20/5х5 cm, д=6 cm,на 
цементном малтеру. (без урачунате подлоге од бетона)
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.318,00 грађевински 43.33

40 07 26 18 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – сиве, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремље-
ној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.760,00 грађевински 43.33

40 07 26 19 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – црне, беле, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припре-
мљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.896,00 грађевински 43.33

40 07 26 20 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – мултиколор, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно при-
премљеној подлози.(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.148,00 грађевински 43.33

40 07 26 21 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страницом 
60 cm – гранитно зрно, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно 
припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.694,00 грађевински 43.33

40 07 26 22 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (сива), д= 8 
cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без 
урачунате подлоге од бетона)
Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.539,00 грађевински 43.33

40 07 26 23 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (црна, бела), 
д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. 
(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.655,00 грађевински 43.33

40 07 26 24 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (мултиколор), 
д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози.(без 
урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак.
 Наплата по рачуну извођача.

m² 4.033,00 грађевински 43.33

40 07 26 25 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (гранитна 
зрна), д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној 
подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.694,00 грађевински 43.33

40 07 29 01 Транспорт и израда застора (интарзија) од тавела тамно браон боје, дим. 20/10/1,5 cm. Опека се поставља 
на слој цементног малтера д= 3-5 cm. Позиција не обухвата набавку тавела.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.774,00 грађевински 43.33

40 07 29 02 Набавка тавела тамно браон боје. Наплата по рачуну. m² 3.600,00 комунални  
40 07 30 01 Транспорт и израда застора од профилисаних бетонских плоча дим. 40/40/3,5 cm жуте боје на подлози 

од цементног малтера д= 1-3 cm. Позиција не обухвата набавку профилисаних плоча.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.774,00 грађевински 43.33

40 07 30 02 Набавка профилисаних бетонских плоча дим. 40/40/3,5 cm жуте боје. Наплата по рачуну. m² 3.200,00 комунални  
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40 07 33 01 Израда застора од постојећих бетонских плоча на подлози од песка или ризле, на претходно припремље-
ној подлози (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 1.098,00 грађевински 43.33

40 07 36 01 Израда застора од постојећих бетонских плоча на подлози од цементног малтера, д= 3 cm, на претходно 
припремљеној подлози. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 1.623,00 грађевински 43.33

40 07 37 01 Лепљење постојећих бетонских плоча еластичним цементним грађевинским лепком за спољну употребу.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.999,00 грађевински 43.33

40 08     РАЗНИ ЗАСТОРИ        
40 08 01 01 Израда застора од кулије плоча, тзв. „прани кулије”, на претходно изливеној подлози од бетона. (без 

урачунате подлоге од бетона)
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.874,00 грађевински 43.33

40 08 02 01 Израда застора техником ливеног кулијеа од мешавине ризле, у слоју од 3 cm, на претходно изливеној 
подлози од бетона.(без урачунате подлоге од бетона) Наплата по рачуну извођача.

m² 5.156,00 грађевински 42.11

40 08 03 01 Израда застора техником ливеног кулијеа од облутака, у слоју од 3 cm, на претходно изливеној подлози 
од бетона.(без урачунате подлоге од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 4.745,00 грађевински 42.11

40 08 04 01 Израда стаза и платоа од беле (црвене) ризле на претходно припремљеној подлози од туцаника, са 
машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 16.049,00 грађевински 42.11

40 08 04 02 Израда стаза и платоа од беле (црвене) ризле на претходно припремљеној подлози од туцаника, са руч-
ним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 17.284,00 грађевински 42.11

40 08 05 01 Израда застора од постојећих камених плоча на подлози од цементног малтера, д= 3 cm. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 1.953,00 грађевински 43.33

40 08 06 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских растер елемената, дим. 60/40/8 cm, на претход-
но припремљеној подлози, без испуне отвора мешавином хумуса и травног семена.
(без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.332,00 грађевински 42.11

40 08 07 01 Набавка, транспорт и израда застора од пластичних растер елемената (без подлоге и испуне).
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.480,00 комунални  

40 08 08 01 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) мешавином хумуса и травног семена. m² 336,00 комунални  
40 08 08 02 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) мешавином хумуса и песка (однос 3:1) m² 324,00 комунални  
40 08 09 01 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) шљунком. m² 266,00 грађевински 43.12
40 08 10 01 Израда застора од облица Ø 16 cm– сензорна стаза, положених на исечену страну, без урачунате подлоге.

Наплата по рачуну
m² 16.305,00 грађевински 42.11

40 08 11 01 Израда застора од букових облица Ø 12-25 cm, висине 20 cm, у цементном малтеру. m² 10.089,00 грађевински 42.11
40 08 12 01 Набавка и транспорт декоративних гранулата – бела ризла 

(гранулације: 2-4 mm, 4-8 mm или 8-16 mm)
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,40 т
Наплата по рачуну 

t 8.450,00 комунални  

40 08 12 02 Набавка и транспорт декоративних гранулата – црвена ризла 
(гранулације: 2-4 mm, 4-8 mm или 8-16 mm)
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,40 т
Наплата по рачуну

t 11.700,00 комунални  

40 08 12 03 Набавка и транспорт декоративних гранулата – беж/крем ризла 
(гранулације: 2-4 mm, 4-8 mm или 8-16 mm)
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,40 т
Наплата по рачуну

t 11.700,00 комунални  

40 08 12 04 Набавка и транспорт декоративних гранулата – црна ризла 
(гранулације: 2-4 mm, 4-8 mm или 8-16 mm)
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,40 t 
Наплата по рачуну

t 11.700,00 комунални  

40 08 13 01 Набавка и транспорт белог декоративног гранулата 
 гранулације: до 3 cm или 3-6 cm
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 t 
Наплата по рачуну

t 19.500,00 комунални  

40 08 13 02 Набавка и транспорт црвеног декоративног гранулата 
 гранулације: до 3 cm или 3-6 cm
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 t 
Наплата по рачуну

t 15.600,00 комунални  

40 08 13 03 Набавка и транспорт беж/ крем декоративног гранулата 
 гранулације: до 3 cm или 3-6 cm
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 t 
Наплата по рачуну

t 15.600,00 комунални  

40 08 13 04 Набавка и транспорт црног декоративног гранулата 
 гранулације: до 3 cm или 3-6 cm
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 t 
Наплата по рачуну

t 15.600,00 комунални  

40 08 14 01 Набавка и транспорт белог облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 t 
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 14 02 Набавка и транспорт црвеног облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 t 
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 14 03 Набавка и транспорт беж/ крем облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 14 04 Набавка и транспорт црни облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 14 05 Набавка и транспорт светло сивог гранитног облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или 
преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  
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40 08 14 06 Набавка и транспорт тамно сивог гранитног облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или 
преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 14 07 Набавка и транспорт травертин облутка гранулације: до 1,5-3 cm, 3,5-5 cm, 5,5-8 cm или преко 8 cm
Оријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т
Наплата по рачуну

t 26.000,00 комунални  

40 08 15 01 Уградња декоративног гранулата – без везива
Наплата по рачуну

m² 480,00 грађевински 43.33

40 08 15 02 Уградња декоративног гранулата – са цементом
Наплата по рачуну

m² 3.600,00 грађевински 43.33

40 08 15 03 Уградња декоративног гранулата – са епоксидима
Наплата по рачуну

m² 6.100,00 грађевински 43.33

40 09     ЗАСТОРИ ОД КАМЕНА        
40 09 01 01 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светлог гранита, дим. 10/10/10 cm – 4 стране резане, 2 

цепане, на песку, фуговање песком. Наплата по рачуну
m² 13.098,00 грађевински 43.33

40 09 01 02 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светлог гранита, дим. 10/10/10 cm – 2 стране резане, 4 
цепане
Наплата по рачуну

m² 12.390,00 грађевински 43.33

40 09 01 03 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светлог гранита, дим. 10/10/10 cm – 5 стране резане, 1 
паљена
Наплата по рачуну

m² 14.278,00 грађевински 43.33

40 09 02 01 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – све стране 
цепане
Наплата по рачуну

m² 8.614,00 грађевински 43.33

40 09 02 02 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 4 стране 
резане, 2 цепане
Наплата по рачуну

m² 12.862,00 грађевински 43.33

40 09 02 03 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 2 стране 
резане, 4 цепане
Наплата по рачуну

m² 12.154,00 грађевински 43.33

40 09 02 04 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 5 стране 
резане, 1 паљена
Наплата по рачуну

m² 14.042,00 грађевински 43.33

40 09 03 01 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – све стране 
цепане
Наплата по рачуну

m² 9.204,00 грађевински 43.33

40 09 03 02 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 4 стране 
резане, 2 цепане
Наплата по рачуну

m² 13.688,00 грађевински 43.33

40 09 03 03 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 2 стране 
резане, 4 цепане
Наплата по рачуну

m² 12.980,00 грађевински 43.33

40 09 03 04 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 5 стране 
резане, 1 паљена
Наплата по рачуну

m² 19.116,00 грађевински 43.33

40 09 03 05 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 8/8/8 cm – 4 стране резане, 
2 цепане
Наплата по рачуну

m² 11.682,00 грађевински 43.33

40 09 04 01 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло црвеног гранита, дим. 10/10/10 cm – 5 стране 
резане, 1 паљена
Наплата по рачуну извођача

m² 25.016,00 грађевински 43.33

40 09 05 01 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од белог мермера (комерцијала), дим. 10/10/10 cm – 5 
стране резане, 1 паљена
Наплата по рачуну извођача

m² 21.476,00 грађевински 43.33

40 09 08 01 Фуговање индустријском масом на бази цемента.
Наплата по рачуну извођача

m² 2.900,00 грађевински 43.33

40 09 09 01 Фуговање цементним малтером Наплата по рачуну извођача m² 1.400,00 грађевински 43.33
40 09 10 01 Фуговање битуменом Наплата по рачуну извођача m² 3.600,00 грађевински 43.33
40 09 10 02 Фуговање епоксидном масом, д= 2 cm.

Наплата по рачуну извођача
m² 4.200,00 грађевински 43.33

40 09 11 01 Израда застора од постојеће гранитне коцке на подлози од песка, без заливања спојница. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 1.762,00 грађевински 43.33

40 09 12 01 Израда застора од постојеће гранитне коцке на подлози од цементног малтера, са заливањем спојница 
цементним малтером. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.141,00 грађевински 43.33

40 09 13 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита (гранитни гнајс), дебљине 4 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања.Наплата по рачуну извођача

m² 10.400,00 грађевински 43.33

40 09 14 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло сивог гранита, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 9.500,00 грађевински 43.33

40 09 15 01 Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 10.600,00 грађевински 43.33

40 09 16 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло црвеног гранита, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 12.800,00 грађевински 43.33

40 09 17 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 4 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 13.400,00 грађевински 43.33
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40 09 18 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 10.500,00 грађевински 43.33

40 09 19 01 Набавка, транспорт и израда застора од беж мермера, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без фуго-
вања.
Наплата по рачуну извођача

m² 11.000,00 грађевински 43.33

40 09 20 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 10.500,00 грађевински 43.33

40 09 21 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита (гранитни гнајс), дебљине 6 cm, на подлози од 
песка д= 4,5 cm, фуговање песком. Наплата по рачуну извођача

m² 13.000,00 грађевински 43.33

40 09 22 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло сивог гранита, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 11.500,00 грађевински 43.33

40 09 23 01 Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 12.600,00 грађевински 43.33

40 09 24 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло црвеног гранита, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача 

m² 14.800,00 грађевински 43.33

40 09 25 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 6 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 15.400,00 грађевински 43.33

40 09 26 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача 

m² 12.500,00 грађевински 43.33

40 09 27 01 Набавка, транспорт и израда застора од беж мермера, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без фуго-
вања.
Наплата по рачуну извођача 

m² 13.000,00 грађевински 43.33

40 09 28 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 12.500,00 грађевински 43.33

40 09 29 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита (гранитни гнајс), дебљине 8 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 15.000,00 грађевински 43.33

40 09 30 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло сивог гранита, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 14.200,00 грађевински 43.33

40 09 31 01 Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 15.800,00 грађевински 43.33

40 09 32 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло црвеног гранита, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 18.000,00 грађевински 43.33

40 09 33 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 8 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 20.400,00 грађевински 43.33

40 09 34 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 14.400,00 грађевински 43.33

40 09 35 01 Набавка, транспорт и израда застора од беж мермера, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без фуго-
вања.
Наплата по рачуну извођача

m² 17.400,00 грађевински 43.33

40 09 36 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 13.200,00 грађевински 43.33

40 09 37 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита (гранитни гнајс), дебљине 10 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 16.200,00 грађевински 43.33

40 09 38 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло сивог гранита, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 15.900,00 грађевински 43.33

40 09 39 01 Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 17.400,00 грађевински 43.33

40 09 40 01 Набавка, транспорт и израда застора од светло црвеног гранита, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и 
без фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 18.700,00 грађевински 43.33

40 09 41 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 10 cm, без урачунате 
подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 21.700,00 грађевински 43.33

40 09 42 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача 

m² 16.400,00 грађевински 43.33

40 09 43 01 Набавка, транспорт и израда застора од беж мермера, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 17.700,00 грађевински 43.33

40 09 44 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.
Наплата по рачуну извођача

m² 13.600,00 грађевински 43.33

40 10     ЗАСТОРИ ОД ОПЕКЕ        
40 10 01 01 Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 cm, на претходно припремљеној 

подлози од песка -положене на основну површину. Наплата по рачуну извођача.
m² 1.243,00 грађевински 43.33
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40 10 02 01 Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 cm,у цементном малтеру д= 3 cm, на 
претходно припремљеној подлози – положене на основну површину
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.108,00 грађевински 43.33

40 10 03 01 Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 cm, на претходно припремљеној 
подлози од песка – положене на кант. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.111,00 грађевински 43.33

40 10 04 01 Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 cm,у цементном малтеру д= 3 cm, на 
претходно припремљеној подлози – положене на кант
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.761,00 грађевински 43.33

40 10 05 02 Набавка, транспорт и израда застора од фасадне опеке, дим. 5,2/10/20 cm,у цементном малтеру д= 3 cm, 
на претходно припремљеној подлози – положене на кант
Наплата по рачуну извођача.

m² 6.566,00 грађевински 43.33

40 10 06 02 Набавка, транспорт и израда застора од фасадне опеке, дим. 5,2/10/20 cm,у цементном малтеру д= 3 cm, 
на претходно припремљеној подлози – положене на основну површину
Наплата по рачуну извођача.

m² 3.747,00 грађевински 43.33

40 11     ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ        
40 11 01 01 Израда застора од гуме (тартан) на трим стазама, д= 13 mm, на претходно припремљеној подлози. Пози-

ција обухвата израду ливене гуме у једном слоју од мешавине СБР гранулата у црвеној боји 1-3 mm и ПУ 
везива, у дебљини од 13 mm.
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.539,94 грађевински 43.33

40 11 02 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 30 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у црвеној боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.497,80 грађевински 43.33

40 11 03 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 30 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.497,80 грађевински 43.33

40 11 04 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у црвеној боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.902,75 грађевински 43.33

40 11 05 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.902,75 грађевински 43.33

40 11 05 02 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – азурно плава боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 5.950,30 грађевински 43.33

40 11 05 03 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – љубичаста боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.068,30 грађевински 43.33

40 11 05 04 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – сенф жута боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.186,30 грађевински 43.33

40 11 05 05 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – наранџаста боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.186,30 грађевински 43.33

40 11 05 06 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – пинк боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.359,00 грађевински 43.33

40 11 05 07 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – јарко црвена боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.186,30 грађевински 43.33

40 11 05 08 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – јарко зелена боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.068,30 грађевински 43.33

40 11 07 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у црвеној боји. Наплаћиваће се по рачуну извођача.

m² 5.097,16 грађевински 43.33
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40 11 08 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 13 mm, од 
укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и фарбаног 
гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплаћиваће се по рачуну извођача.

m² 5.097,16 грађевински 43.33

40 11 08 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – азурно плава боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.123,00 грађевински 43.33

40 11 08 02 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – љубичаста боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.241,00 грађевински 43.33

40 11 08 03 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – сенф жута боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.359,00 грађевински 43.33

40 11 08 04 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – наранџаста боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.359,00 грађевински 43.33

40 11 08 05 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – пинк боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.359,00 грађевински 43.33

40 11 08 06 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – јарко црвена боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.359,00 грађевински 43.33

40 11 08 07 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим игралишти-
ма, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од меша-
вине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензијама 4-8 mm, у дебљини умањеној за 10 mm, 
од укупне тражене дебљине. Други слој је од мешавине прозирног, УВ стабилног полиуретана и ЕПДМ 
гранулата, димензије 1-4 mm, дебљине 10 mm – јарко зелена боја. Наплата по рачуну извођача.

m² 6.241,00 грађевински 43.33

40 11 09 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.043,00 грађевински 43.33

40 11 10 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm-зелене, на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.116,00 грађевински 43.33

40 11 11 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.465,00 грађевински 43.33

40 11 12 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm– зелене лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.559,00 грађевински 43.33

40 11 13 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.493,00 грађевински 43.33

40 11 14 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm-зелене на претходно 
припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.580,00 грађевински 43.33

40 11 15 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона.. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.885,00 грађевински 43.33

40 11 16 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm– зелене лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона.. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.001,00 грађевински 43.33

40 11 17 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.705,00 грађевински 43.33

40 11 18 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm-зелене на претходно 
припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.852,00 грађевински 43.33

40 11 19 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.105,00 грађевински 43.33

40 11 20 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm– зелене лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона.. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.273,00 грађевински 43.33

40 11 21 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 3.988,00 грађевински 43.33
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40 11 22 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm-зелене, на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.103,00 грађевински 43.33

40 11 23 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.409,00 грађевински 43.33

40 11 24 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm– зелене лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.524,00 грађевински 43.33

40 11 25 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.237,00 грађевински 43.33

40 11 26 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm-зелене, на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.347,00 грађевински 43.33

40 11 27 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.657,00 грађевински 43.33

40 11 28 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm– зелене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.768,00 грађевински 43.33

40 11 29 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm– црвене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.486,00 грађевински 43.33

40 11 30 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm-зелене, на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.652,00 грађевински 43.33

40 11 31 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm– црвене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 4.907,00 грађевински 43.33

40 11 32 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm– зелене, лепљењем 
на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге)
Наплата по рачуну извођача

m² 5.072,00 грађевински 43.33

40 11 33 01 Израда, транспорт и уградња елемената од 2д ливене гуме у боји Смиле Ø400 mm – дебљине самог 
елемента д= 30/40 mm.
Наплата по рачуну извођача

ком. 19.493,00 грађевински 43.33

40 11 34 01 Израда, транспорт и уградња елемената од 2д ливене гуме у боји Риба 920х600 mm – дебљине самог 
елемента д= 30/40 mm.
Наплата по рачуну извођача

ком. 58.477,00 грађевински 43.33

40 11 35 01 Израда, транспорт и уградња елемената од 3д ливене гуме у боји Бубамара 600х500х250 mm.
Наплата по рачуну извођача

ком. 195.000,00 грађевински 43.33

40 11 36 01 Израда, транспорт и уградња гумених ивичњака дим. 4,6/25/500 cm (±5%) (црвена и зелена боја) у бетон-
ском јастуку на тампону од шљунка д= 10 cm.. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.339,00 грађевински 42.99

40 11 37 01 Бушење рупа Ø 22мм на размаку од 30 cm у бетонском застору до 15 cm дебљине. Бушење се врши ради 
припреме постојећег бетонског застора за ливење гуме. Наплата по рачуну извођача

m² 284,00 грађевински 43.99

40 11 38 01 Набавка и уградња заштитне гуме одбојника на чеоне зидове терена за боћање. Дебљина гуме д= 10 mm, 
висине 80 cm, фиксиране лепљењем на претходно припремљеној подлози зида, цементна кошуљица 1 
cm и лепак на бази синтелона. Ивице гуме ојачане лајснама од одговарајућих челичних профила који се 
шрафе у бетон. Наплата по рачуну извођача

m² 5.189,00 грађевински 42.99

40 11 39 01 Вађење гумених плоча, чишћење, одлагање у локалу и поновна уградња на подлогу од песка / ризле. 
Наплата по рачуну извођача

m² 873,00 грађевински 42.11

40 11 40 01 Вађење гумених плоча, чишћење, одлагање у локалу и поновна уградња на подлогу од бетона. Наплата по 
рачуну извођача

m² 1.269,00 грађевински 42.11

40 11 41 01 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 1 – Шаке и стопала. Висина пада 0,00м. Игра се инста-
лира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у 
дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи 
игре израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања намен-
ског полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвести-
тора. Лева стопала и шаке наранџаста боја, а десна стопала и шаке су светло плаве боје. Дужина игре 
3,00м, ширина игре 0,60 m (5 пари стопала и 5 пари шака).Укупна површина свих елемената 0,31 m². 
Димензије стопала 220х130 mm, дим.шаке 160х160 mm. Деца се крећу по шематски постављеним сто-
палима и шакама, развијајући моторику различитим видовима кретања, уче боје и леву и десну страну. 
Наплата по рачуну извођача.

сет 12.266,10 грађевински 43.33

40 11 41 02 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 2 – Шаке и стопала. Висина пада 0,00м. Игра се инста-
лира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у 
дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи 
игре израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског 
полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. 
Лева стопала и шаке наранџаста боја, а десна стопала и шаке су светло плаве боје. Дужина игре 6,00м, 
ширина игре 0,60 m (10 пари стопала и 10 пари шака).Укупна површина свих елемената 0,62 m². Димен-
зије стопала 220х130 mm, дим.шаке 160х160 mm. Деца се крећу по шематски постављеним стопалима и 
шакама, развијајући моторику различитим видовима кретања, уче боје и леву и десну страну. Наплата 
по рачуну извођача.

сет 24.532,20 грађевински 43.33
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40 11 41 03 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 3 – Три шаке и стопала. Висина пада 0,00м. Игра се 
инсталира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у 
дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре 
израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претход-
но размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуре-
танског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Лева стопала 
и шаке наранџаста боја, а десна стопала и шаке су светло плаве боје. Дужина игре 2х 6,00м, ширина игре 
2х 0,60 m (20 пари стопала и 20 пари шака).Укупна површина свих елемената 1,50 m². Димензије стопала 
220х130 mm, дим.шаке 160х160 mm. Игра се завршава са две апликације Смајли које представљају циљ, 
пречника 40 cm. Деца се крећу по шематски постављеним стопалима и шакама, развијајући моторику 
различитим видовима кретања, уче боје и леву и десну страну са акцентом на развоју такмичарског духа.
Наплата по рачуну извођача.

сет 59.422,44 грађевински 43.33

40 11 41 04 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 4 – Скок на једној нози. Висина пада 0,00м. Игра се 
инсталира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана 
у дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи 
игре израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског 
полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. 
Игра обухвата четири скока на левој нози, а потом четири скока на десној нози. Лево стопало наранџасте 
боје у љубичастом кругу, пречника 27 cm, десно стопало стандардно плаве боје у љубичастом кругу, 
пречника 27 cm. Кругови постављени у размаку од 15 cm. Укупна површина свих елемената износи 
0,46 m². Деца скачу по шематски постављеним стопалима у круговима, развијајући моторику, центар за 
равнотежу, уче боје и леву и десну страну. Наплата по рачуну извођача.

сет 18.042,20 грађевински 43.33

40 11 41 05 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 5 – Пањеви 3Д. Висина пада 28 cm. Монтажа се врши 
помоћу металне цеви пречника 4,9 cm, утиснутом у бетонску стопу уз претходно размеравање и по-
стављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања бетона излива се амортизујући слојм 
израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 30 mm на претходно 
припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре се лепе на наменским полиу-
ретанским везивом на претходно постављену цев. Након стезања наменског полиретанског везива око 
елемената игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Игра се састоји од сета од 9 
пањева, висине 28 cm, пречника 24 cm, израђених од СБР гранулата у сивој боји, са утиснутим бројевима 
од 1 до 9, на горњој страни пања, постављени криволинијски на размаку од 30 cm. Укупна површина 
свих елемената износи 0,41 m². Боје пањева: сребрно -сива са наранџастим бројевима. Деца ходају по 
пањевима, развијају моторику, центар за равнотежу, уче бројеве и разбијају страх од висине. Наплата по 
рачуну извођача.

сет 41.704,74 грађевински 43.33

40 11 41 06 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 6 – Суножни скокови. Висина пада 0,00м. Игра се ин-
сталира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у 
дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи 
игре израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског 
полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. 
Сет од шест кругова пречника 40 cm, постављених у цик-цак, на размаку од 15 cm. Кругови пинк боје са 
утиснуитим паром стопала стандардно плаве боје. Површина свих елемената игре износи 0,75 m². Деца 
скачу суножно у цик-цак са круга на круг, развијајући моторику и центар за равнотежу при промени 
правца кретања. Наплата по рачуну извођача.

сет 31.074,12 грађевински 43.33

40 11 41 07 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 7 – Жабљи скок. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре израђени 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Сет се састоји 
од: 1 жабља глава – представља старт и 6 правоугаоника јарко зелене боје, димензија 600*400 mm, са 
утиснутим паром стопала и шака у стандардно плавој и јарко црвеној боји, распоређени као жабљи скок. 
Површина свих елемената игре 1,53 m². Размак између жабе као стартне позиције и првог правоугаоника 
износи 15 cm. Опис: Деца стану на жабу, као стартну позицију и скачу жабљим скоковима по утиснутим 
стопалима и шакама, развијајући моторику, везу између мисли и покрета руку и ногу, равнотежу и уче 
да разликују боје.
Наплата по рачуну извођача.

сет 47.156,34 грађевински 43.33

40 11 41 08 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 8 – Школица. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре израђени 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Сет од 11 кругова: 
почетна позиција, круг пречника 40 cm са утиснутим паром стопала, потом девет кругова пречника 27 
cm са утиснутим бројевима од 1-9 и кругом пречника 40 cm са утиснутим бројем 10, распоређених по 
уобичајеном принципу „Школице”. Кругови су распоређени у размаку од 15 cm, стандардно су тиркизне 
боје у основи, са жутим бројевима. Укупна површина свих елемената игре износи 0,77 m². Опис: деца 
скачу по распоређеним круговима на једној нози или раскораком, завршавајући суножно на броју 10. 
Игра „Школица” се може играти у два смера, односно деца на броју 10 праве окрет при скоку и по истој 
шеми се враћају на стартну позицију. Игра развија моторику различитом врстом скокова, везу мисао-по-
крет и центар за равнотежу, уче бројеве и боје. Наплата по рачуну извођача.

сет 30.658,76 грађевински 43.33

40 11 41 09 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 9 – Јежева кућица. Висина пада 0,00м. Игра се инста-
лира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у 
дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи 
игре израђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског 
полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Сет 
се састоји од 1 јежа, као водеће фигуре која за собом вуче 10 кругова са утиснутим бројевима од 10 до 1, 
распоређених криволинијски са размаком од 15 cm. Круг са бројем 10 је пречника 40 cm, а кругови са 
бројевима 9-1 су пречника 27 cm. Површина свих елемената износи: 1,02 m². Тело јежа је у сивој боји, а 
глава комбинација сиве и беле. Стандардно су кругови наранџасти са жутим бројевима. Опис: деца скачу 
или ходају по пољима од јежа до броја 1, развијајући моторику и бројање уназад. Наплата по рачуну 
извођача.

сет 40.510,58 грађевински 43.33
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40 11 41 10 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 10 – Скок у даљ. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре израђени 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Сет се састоји 
од једног пара жутих стопала, као стартне позиције за скок и пет спојених правоугаоника димензија 
400*600 mm, са утиснутим мерама дужине скока. Скок од 40 cm – правоугаоник наранџасте боје, број 40 
жуте боје. Скок од 80 cm – правоугаоник јарко зелене боје, број 80 жуте боје. Скок од 120 cm – правоуга-
оник пинк боје, број 120 жуте боје. Скок од 160 cm – правоугаоник сиве боје, број 160 жуте боје. Скок од 
200 cm – правоугаоник љубичасте боје, број 200 жуте боје. Укупна површина свих елемената износи 1,24 
m². Опис: Деца развијају технику суножног скока у даљ, снагу и јачину одраза, као и такмичарски дух.
Наплата по рачуну извођача.

сет 48.830,76 грађевински 43.33

40 11 41 11 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 11 – Огледало за два играча. Висина пада 0,00м. Игра се инста-
лира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини 
од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре израђени од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претходно размеравање 
и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског везива око 
елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Игра се сатоји од два идентична 
сета од по седам кругова и једне двосмерне стрелице у комбинацији плаве и наранџасте боје која указује на 
покрете као у огледалу. Централни круг је пречника 40 cm, сиве боје са утиснутим паром стопала јарко црве-
не боје, док је око њега правилно распоређено шест кругова пречника 27 cm на размаку од 15 cm од централ-
ног круга у пинк, жутој, љубичастој, јарко зеленој, наранџастој и азурно плавој боји. Размак између два сета 
износи најмање 50 cm од крајњих тачака спољних кругова. Укупна површина свих елемената игре 1,00 m². 
Опис: У игри учествују два детета која се позиционирају на централни круг. Једно дете задаје покрете 
стављајућу руку или ногу на неки од спољних кругова, док друго дете копира његове покрете. Деца уче да 
размишљају док су у покрету, уче леву и десну страну и развијају социјалне вештине.
Наплата по рачуну извођача.

сет 39.568,23 грађевински 43.33

40 11 41 12 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 12 – Скок у окрету. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира 
на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини 
од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја елементи игре изра-
ђени од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепе наменским полиуретанским везивом уз претходно 
размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуре-
танског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Дужина 
игре 3,00 m, ширина иогре 0,30 m (9 пари стопала). укупна површина свих елемената 0,31 m². Димензије 
стопала 220х130 mm. Деца скачу у окрету пратећи положај шематски постављених стопала, развијајући 
моторику различитим видовима кретања и везу између мисли и покрета. Наплата по рачуну извођача.

сет 14.462,20 грађевински 43.33

40 11 42 01 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 1 – Смајли. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира 
на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини 
од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Апликација је круг 
пречника 40 cm, боја жута са очима и осмехом. Површина апликације је 0,13 m². Наплата по рачуну 
извођача.

ком. 5.179,02 грађевински 43.33

40 11 42 02 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 2 – Риба. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,33 m², димензије 920х600 mm, различитих боја и комбинација. Наплата по рачуну извођача.

ком. 13.057,88 грађевински 43.33

40 11 42 03 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 3 – Кит. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,23 m², димензије 480х750 mm, тиркизне боје.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 9.098,96 грађевински 43.33

40 11 42 04 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 4 – Морска звезда. Висина пада 0,00м. Игра се 
инсталира на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана 
у дебљини од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја аплика-
ција израђена од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз 
претходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског 
полиуретанског везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. 
Површина апликације 0,066 m², димензије 370х350 mm, наранџасте боје са очима у устима. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 2.615,47 грађевински 43.33

40 11 42 05 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 5 – Јеж. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина аплика-
ције 0,38 m², димензије 930х760 mm, тело сиве боје, глава комбинација сиве и беле. Наплата по рачуну 
извођача.

ком. 15.034,74 грађевински 43.33

40 11 42 06 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 6 – Месец. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,11 m², димензије 860х320 mm, жуте боје.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 4.353,50 грађевински 43.33
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40 11 42 07 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 7 – Звезда. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,066 m², димензије 370х350 mm, жуте боје или двобојна, по избору. Наплата по рачуну извођача.

ком. 2.615,47 грађевински 43.33

40 11 42 08 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 8 – Звездица. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира 
на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини 
од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,028 m², различитих боја.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 1.063,10 грађевински 43.33

40 11 42 09 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 9 – Дуга. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,17 m², димензије 360х920 mm, три крака различитих боја са два бела облака постављена на крајевима.
различитих боја. Наплата по рачуну извођача.

ком. 6.732,73 грађевински 43.33

40 11 42 10 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 10 – Облак. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира 
на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини 
од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена 
од ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,032 m², димензије 260х170 mm, беле боје.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 1.265,55 грађевински 43.33

40 11 42 13 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 13 – Жаба. Висина пада 0,00м. Игра се инсталира на 
амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљини од 
30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација израђена од 
ЕПДМ гранулата димензије 1-4 mm се лепи наменским полиуретанским везивом уз претходно разме-
равање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретанског 
везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апликације 
0,085 m², димензије 320х330 mm, јарко зелене боје.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 3.358,00 грађевински 43.33

40 12     ГРАНИЧНИЦИ, ШАХТОВИ        
40 12 01 01 Израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима, просечне висине 15 cm. Наплата по 

рачуну извођача.
m’ 1.365,00 комунални  

40 12 02 01 Израда, транспорт и постављање разделних граничника од арматуре Ø 10 mm. Наплата по рачуну 
извођача.

m’ 334,00 комунални  

40 12 03 01 Израда, транспорт и постављање граничника од лима, висине 50 cm. (разделник зеленог појаса и застора 
од малча – на дечијим игралиштима). Наплата по рачуну извођача.

m’ 1.966,00 комунални  

40 12 04 01 Регулисање висине шахтова на стазама, платоима или у зеленим површинама– издизање. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 8.536,00 грађевински 42.11

40 12 05 01 Регулисање висине шахтова на стазама, платоима или у зеленим површинама – спуштање. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 6.607,00 грађевински 42.11

40 12 06 01 Демонтажа шахт поклопца и одвоз ком. 1.761,00 комунални  
40 12 07 01 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца, Ø600 mm, носивост 15 kN, на постојећи прстен. 

Наплата по рачуну извођача.
ком. 12.051,00 комунални  

40 12 07 02 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца, Ø600 mm, носивост 450 kN, на постојећи 
прстен.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 13.051,00 комунални  

40 12 07 03 Набавка, транспорт и уградња квадратног металног шахт поклопца, носивост 15 kN, на постојећи рам.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 15.051,00 комунални  

40 12 07 04 Набавка, транспорт и уградња квадратног металног шахт поклопца, носивост 450 kN, на постојећи рам.
Наплата по рачуну извођача.

ком. 15.051,00 комунални  

40 12 08 01 Набавка, транспорт и уградња бетонског шахт поклопца 
(на постојећи прстен). Наплата по рачуну извођача.

ком. 7.622,00 комунални  

40 12 09 01 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца, Ø600 mm
(комплет са бетонирањем плоче и прстеном)
Наплата по рачуну извођача.

ком. 17.632,00 грађевински 42.11

40 12 09 02 Набавка, транспорт и уградња квадратног металног шахт поклопца (комплет са бетонирањем плоче и 
рамом)
Наплата по рачуну извођача.

ком. 19.632,00 грађевински 42.11

40 12 10 01 Набавка, транспорт и уградња бетонског шахт поклопца 
(комплет са бетонирањем плоче и прстеном)
Наплата по рачуну извођача.

ком. 13.632,00 грађевински 42.11

40 12 11 01 Израда, транспорт и уградња поклопца са рамом, од бетонских плоча 30/30/6 cm (рам од L профила и 
флахова)
Наплата по рачуну извођача.

ком. 78.872,00 грађевински 42.11

40 13     РАЗНИ РАДОВИ НА ЗАСТОРИМА        
40 13 01 01 Обележавање паркинг места бојом за бетон.

Обрачун по једном паркинг месту.
ком. 1.551,00 грађевински 43.34

40 13 02 01 Фарбање хоризонталних површина застора (асфалтних, бетонских), белом или жутом бојом (Signalin 
или сл.акрилне боје са смолом), без припремних радова. Наплата по рачуну извођача

m² 1.261,00 грађевински 43.34
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40 13 02 02 Фарбање хоризонталних површина застора (асфалтних, бетонских), бојама по РАЛ-у (сива, тамно сива, 
црвена, зелена и црна), (Signalin или сл.акрилне боје са смолом), без припремних радова. Наплата по 
рачуну извођача

m² 2.020,00 грађевински 43.34

40 13 03 01 Фарбање хоризонталних површина бетонских застора бојама у РАЛ-у (антрацит сива, пастел.плава, па-
стелно зелена, пастел.виолет, пастел.црвена, наранџаста, жута) (Betonal или сл.), без припремних радова. 
Наплата по рачуну извођача

m² 1.549,00 грађевински 43.34

40 13 04 01 Исцртавање линијских објеката на бетонским или асфалтним засторима. Наплата по рачуну извођача m’ 60,00 грађевински 43.34
40 13 05 01 Исцртавање мањих карактера (симбола, слова) на бетонској или асфлатној подлози. Обрачун по слову, 

карактеру или симболу
Наплата се по рачуну извођача

ком. 650,00 грађевински 43.34

40 13 06 01 Исцртавање симбола – бицикл и сл, на бетонској или асфлатној подлози. Наплата се по рачуну извођача ком. 1.500,00 грађевински 43.34
40 13 07 01 Исцртавање линијских објеката на гуменој подлози.

Наплата се по рачуну извођача
m’ 90,00 грађевински 43.34

40 13 08 01 Исцртавање мањих карактера (симбола, слова) на гуменој подлози. Обрачун по слову, карактеру или 
симболу
Наплата се по рачуну извођача

ком. 950,00 грађевински 43.34

40 13 09 01 Исцртавање симбола– бицикл и сл, на гуменој подлози.
Наплата се по рачуну извођача

ком. 1.900,00 грађевински 43.34

40 13 10 01 Прање површине застора перачем (водом под високим притиском). Наплата по рачуну извођача. m² 126,00 комунални  
40 13 11 01 Заштита површине застора средством на бази силан и силоксана против продора воде и кристала соли

Наплата по рачуну извођача.
m² 417,00 грађевински 43.99

40 13 12 01 Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима – дебљине 
слоја до 10 mm
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.688,00 грађевински 43.99

40 13 13 01 Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима – дебљине 
слоја до 5 mm
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.952,00 грађевински 43.99

40 13 14 01 Стабилизација парковских и рекреационих стаза применом нових технологија, цементом са додатком 
адитива.
Геодетско обележавање трасе стаза 
Рашћишћавање терена
Скидање хумуса са утоваром и одвозом до 0,5 km без разастирања.
Израда носеће коловозне конструкције дебљине до 30 cm, цементном стабилизацијом тла уз додатак 
каменог агрегата гранулације 0,31 mm до 15%, цемент од 4-5%, адитив и вода, збијање вибро ваљком до 
потребне чврстоће, посипање емулзијом и планирање и ваљање слоја каменог агрегата гранулације 2/8 
mm, д= 1 cm. Наплата по рачуну извођача

m² 1.750,00 грађевински 42.11

40 13 15 01 Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача m² 2.900,00 грађевински 42.11
40 13 15 02 Фуговање камених застора песком. Наплата по рачуну извођача m² 240,00 грађевински 42.11
40 13 15 03 Фуговање камених застора цементним малтером.

Наплата по рачуну извођача
m² 1.400,00 грађевински 42.11

40 13 15 05 Фуговање камених застора битуменом.
Наплата по рачуну извођача

m² 3.600,00 грађевински 42.11

40 13 15 05 Фуговање камених застора епоксидном масом, д= 2 cm.
Наплата по рачуну извођача

m² 4.200,00 грађевински 42.11

40 14     РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ        
40 14 01 01 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ригола, дим. 30/40/10 cm, 30/40/12 cm, положеног у 

бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача
m’ 2.110,00 грађевински 42.11

40 14 01 02 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ригола, дим. 40/40/12 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.260,00 грађевински 42.11

40 14 02 01 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ригола, дим. 30/40/10 cm, 30/40/12 cm, положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.388,00 грађевински 42.11

40 14 02 02 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ригола, дим. 40/40/12 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.513,00 грађевински 42.11

40 14 03 01 Набавка, транспорт и уградња сивог баштенског ивичњака, дим. 8/20 cm (6/20 cm), положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.399,00 грађевински 42.11

40 14 04 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог сивог баштенског ивичњака, дим. 8/20 cm (6/20 cm), положеног у 
бетонски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.698,00 грађевински 42.11

40 14 05 01 Набавка, транспорт и уградња белог баштенског ивичњака, дим. 8/20 cm (6/20 cm), положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.515,00 грађевински 42.11

40 14 06 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог белог баштенског ивичњака, дим. 8/20 cm (6/20 cm), положеног у 
бетонски јастук на подлози од шљунка д=10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.923,00 грађевински 42.11

40 14 07 01 Набавка, транспорт и уградња сивог баштенског ивичњака, дим. 5/30 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.318,00 грађевински 42.11

40 14 07 02 Набавка, транспорт и уградња белог баштенског ивичњака, дим. 5/30 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.388,00 грађевински 42.11

40 14 07 03 Набавка, транспорт и уградња сивог баштенског ивичњака, дим. 10/30 cm, положеног у бетонски јастук 
на подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.434,00 грађевински 42.11

40 14 07 04 Набавка, транспорт и уградња белог баштенског ивичњака, дим. 10/30 cm, положеног у бетонски јастук 
на подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.549,00 грађевински 42.11

40 14 08 01 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 12/18 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.434,00 грађевински 42.11
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40 14 08 02 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 18/12 cm – лежећи, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.572,00 грађевински 42.11

40 14 09 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог сивог бетонског ивичњака, дим. 12/18 cm, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.765,00 грађевински 42.11

40 14 10 01 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 12/18 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.596,00 грађевински 42.11

40 14 10 02 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 18/12 cm – лежећи, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.803,00 грађевински 42.11

40 14 11 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог белог бетонског ивичњака, дим. 12/18 cm, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 3.081,00 грађевински 42.11

40 14 12 01 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 18/24 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.922,00 грађевински 42.11

40 14 12 02 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 24/18 cm – лежећи, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.951,00 грађевински 42.11

40 14 13 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог сивог бетонског ивичњака, дим. 18/24 cm, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 3.691,00 грађевински 42.11

40 14 14 01 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 18/24 cm, положеног у бетонски јастук на 
подлози од шљунка 
д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.210,00 грађевински 42.11

40 14 14 02 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 24/18 cm – лежећи, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.239,00 грађевински 42.11

40 14 15 01 Набавка, транспорт и уградња дуплог белог бетонског ивичњака, дим. 18/24 cm, положеног у бетонски 
јастук на подлози од шљунка д=10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 4.255,00 грађевински 42.11

40 14 16 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 30/10/6 cm, у бетонском јастуку. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 2.000,00 грађевински 42.11

40 14 17 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 40/10/10 cm, у бетонском јастуку. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 4.100,00 грађевински 42.11

40 14 18 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 10/20/40 cm, у бетонском јастуку. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 5.400,00 грађевински 42.11

40 14 19 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 18/24 cm, у бетонском јастуку. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 7.200,00 грађевински 42.11

40 14 20 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 12/18 cm, у бетонском јастуку. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 6.100,00 грађевински 42.11

40 14 21 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од тамно сивог гранита, дим. 10/20/40 cm, у бетонском јастуку. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 5.800,00 грађевински 42.11

40 14 22 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од тамно сивог гранита, дим. 18/24 cm, у бетонском јастуку. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.150,00 грађевински 42.11

40 14 23 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од тамно сивог гранита, дим. 12/18 cm, у бетонском јастуку. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 6.580,00 грађевински 42.11

40 14 24 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (1/1) cm.
Наплата по рачуну извођача

m’ 590,00 грађевински 42.11

40 14 25 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (3/3) cm.
Наплата по рачуну извођача

m’ 944,00 грађевински 42.11

40 14 26 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (12/3) cm – израда фосни. Наплата по рачуну извођача m’ 1.416,00 грађевински 42.11
40 14 28 01 Израда, транспорт и уградња металне решетке од флахова. – ширина решетке до 20 cm. Наплата по 

рачуну извођача
m’ 10.342,00 грађевински 42.11

40 14 29 01 Израда, транспорт и уградња металне решетке од флахова. – ширина решетке до 40 cm. Наплата по 
рачуну извођача

m’ 14.176,00 грађевински 42.11

40 14 30 01 Израда, транспорт и уградња металне решетке од флахова. – ширина решетке до 60 cm. Наплата по 
рачуну извођача

m’ 17.802,00 грађевински 42.11

40 14 31 01 Израда, транспорт и уградња металне решетке од флахова.– ширина решетке до 80 cm. Наплата по 
рачуну извођача

m’ 21.839,00 грађевински 42.11

40 15     ЗИДОВИ        
40 15 01 01 Зидање зидова од фасадне црвене опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по 

рачуну извођача
m³ 34.002,00 грађевински 43.99

40 15 02 01 Зидање зидова од пуне опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по рачуну извођача m³ 21.050,00 грађевински 43.99
40 15 03 01 Зидање потпорних зидова од пуних блокова (дим. 15х24х40 cm), без употребе гео мреже (за висине до 

1,70 m). Завршна обрада: храпава. Боја: сива. Наплата по рачуну извођача
m² 18.651,00 грађевински 43.99

40 15 03 02 Зидање потпорних зидова од пуних блокова (дим. 15х24х40 cm), без употребе гео мреже (за висине до 
1,70 m). Завршна обрада: храпава. Боја: црна Наплата по рачуну извођача

m² 19.399,00 грађевински 43.99

40 15 04 01 Зидање зидова од ломљеног камена у продужном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 25.400,00 грађевински 43.99

40 15 05 01 Зидање зидова од цепане гранитне коцке у цементном или продужном малтеру са фуговањем спојница.
Наплата по рачуну извођача

m³ 42.016,00 грађевински 43.99

40 15 06 01 Израда зидова од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача m³ 32.747,00 грађевински 43.99
40 15 07 01 Израда сложених конструкција од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати. Наплата по 

рачуну извођача
m³ 34.377,00 грађевински 43.99

40 15 08 01 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача m³ 22.623,00 грађевински 43.99
40 15 08 02 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 20, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача m³ 21.508,00 грађевински 43.99
40 15 09 01 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, без употребе оплате. Наплата по рачуну 

извођача
m³ 16.761,00 грађевински 43.99

40 15 09 02 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 20, без употребе оплате. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 15.647,00 грађевински 43.99
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40 15 10 01 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, без употребе оплате. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 21.015,00 грађевински 43.99

40 15 10 02 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 20, без употребе оплате. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 19.901,00 грађевински 43.99

40 15 11 01 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача. m³ 32.335,00 грађевински 43.99
40 15 11 02 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 20, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача. m³ 31.221,00 грађевински 43.99
40 15 12 01 Дерсовање зидова од ломљеног камена у цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача. m² 674,00 грађевински 43.99
40 15 13 01 Дерсовање зидова од опеке у цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача. m² 369,00 грађевински 43.99
40 15 14 01 Пескирање свих површина (зидови, застори,…) абразивом и водом под притиском, уз помоћ машине за 

пескирање.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.012,00 грађевински 43.99

40 15 14 02 Пескирање свих површина (зидови, застори,…) абразивом и водом под притиском, уз помоћ цистерне.
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.043,00 грађевински 43.99

40 15 15 01 Пескирање свих површина абразивом и водом под притиском (вода из хидрантске мреже), са премази-
вањем антиграфитним премазом. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.189,00 грађевински 43.99

40 15 15 02 Пескирање свих површина абразивом и водом под притиском (вода из цистерне), са премазивањем 
антиграфитним премазом.
Наплата по рачуну извођача.

m² 2.433,00 грађевински 43.99

40 15 16 01 Малтерисање зидова од опеке или бетона у цементном и продужном малтеру, д= 3 cm.. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 1.274,00 грађевински 43.31

40 15 17 01 Малтерисање зидова од опеке или бетона у цементном и продужном малтеру или бетона, д= 3 cm, са 
употребом рабиц плетива. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.670,00 грађевински 43.31

40 15 18 01 Премазивање зидова антиграфитним премазом.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.076,00 грађевински 43.99

40 15 19 01 Фарбање зидова од бетона дисперзионим бојама
Наплата по рачуну извођача.

m² 847,00 грађевински 43.34

40 15 20 01 Фарбање зидова од бетона фасакрилом
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.127,00 грађевински 43.34

40 15 21 01 Обрада зидова од бетона кулирпластом.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.936,00 грађевински 43.34

40 15 22 01 Израда фасаде од кулијеа – обрада зидова у слоју од 2 cm.
Наплата по рачуну извођача.

m² 5.013,00 грађевински 43.34

40 15 24 01 Облагање зидова и вертикалних површина цепаном гранитном коцком, на подлози од цементном малтера.
Наплата по рачуну извођача

m² 9.359,00 грађевински 43.33

40 15 25 01 Облагање зидова и вертикалних површина фрезованом гранитном коцком, на подлози од цементном 
малтера.
Наплата по рачуну извођача

m² 13.099,00 грађевински 43.33

40 15 26 01 Обрада зидова од бетона грађевинским лепком.
Наплата по рачуну извођача.

m² 1.257,00 грађевински 43.34

40 15 27 01 Набавка, транспорт и монтажа гумених плоча дебљине 30 mm, на зидове код терена за боћање.
Наплата по рачуну извођача.

m² 7.546,00 грађевински 42.99

40 15 28 01 Постављање подножја (сокле) од керамичких плочица отпорних на атмосферске утицаје. m’ 1.210,00 грађевински 43.33
40 15 29 01 Осигурање косина за потребе израде потпорног зида – осигурање од обрушавања (до висине од 1,5 m). m’ 2.424,00 грађевински 43.99
40 15 36 01 Набавка, сечење, савијање, транспорт и уградња арматуре 

(једноставних арматурних конструкција).
kg 173,00 грађевински 43.99

40 15 37 01 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (црна), дим.талпи: 16/8 
cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у кварцној техници.
Наплата по рачуну извођача.

m² 8.555,00 грађевински 43.33

40 15 37 02 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (мултиколор), дим.талпи: 
16/8 cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у кварцној техници.
Наплата по рачуну извођача.

m² 8.828,00 грађевински 43.33

40 15 38 01 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (црна), дим.талпи: 16/8 
cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у цепаној техници.
Наплата по рачуну извођача.

m² 13.711,00 грађевински 43.33

40 15 38 02 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (мултиколор), дим.талпи: 
16/8 cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у цепаној техници.
Наплата по рачуну извођача.

m² 14.215,00 грађевински 43.33

40 15 40 01 Набавка, транспорт и уградња бобичасте (чепасте) фолије. m² 330,00 грађевински 43.99
40 15 41 01 Израда холкера за хидроизолацију од цементног малтера 1:3, под нагибом од 45 %. Наплата по рачуну 

извођача
m’ 238,00 грађевински 43.99

40 15 42 01 Израда хидроизолације на бази полимер цемента. Наплата по рачуну извођача m² 3.032,00 грађевински 43.99
40 15 43 01 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од светлог гранита. 

Наплата по рачуну извођача
m’ 6.850,00 грађевински 43.33

40 15 43 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од светло сивог гранита. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 5.906,00 грађевински 43.33

40 15 43 03 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од тамно сивог гранита. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 6.614,00 грађевински 43.33

40 15 43 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.912,00 грађевински 43.33

40 15 43 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од белог мермера – 
комерцијала.
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.440,00 грађевински 43.33

40 15 43 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 5.670,00 грађевински 43.33
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40 15 43 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 6.260,00 грађевински 43.33

40 15 43 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 6.968,00 грађевински 43.33

40 15 44 01 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од светлог гранита. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.220,00 грађевински 43.33

40 15 44 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од светло сивог гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.087,20 грађевински 43.33

40 15 44 03 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од тамно сивог гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.936,80 грађевински 43.33

40 15 44 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 9.494,40 грађевински 43.33

40 15 44 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од белог мермера – 
комерцијала.
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.928,00 грађевински 43.33

40 15 44 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. 
Наплата по рачуну извођача

  6.804,00 грађевински 43.33

40 15 44 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 7.512,00 грађевински 43.33

40 15 44 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.361,60 грађевински 43.33

40 15 45 01 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од светлог гранита. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.905,00 грађевински 43.33

40 15 45 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од светло сивог гранита. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.677,80 грађевински 43.33

40 15 45 03 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од тамно сивог гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.598,20 грађевински 43.33

40 15 45 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гранита.
Наплата по рачуну извођача

m’ 10.285,60 грађевински 43.33

40 15 45 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од белог мермера – 
комерцијала.
Наплата по рачуну извођача

m’ 9.672,00 грађевински 43.33

40 15 45 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. 
Наплата по рачуну извођача

  7.371,00 грађевински 43.33

40 15 45 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 8.138,00 грађевински 43.33

40 15 45 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 9.058,40 грађевински 43.33

40 16     СТЕПЕНИШТА        
40 16 01 01 Израда новог армирано бетонског степеништа, стандардних димензија чела и газишта, коса плоча арми-

рана са Q335, на подлози од шљунка д= 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 34.652,00 грађевински 42.11

40 16 02 01 Поправка степеништа израдом слоја ливеног кулијеа на газишту и челу, д= 3 cm, са претходним при-
премним радовима.
Наплата по рачуну извођача

m’ 3.524,00 грађевински 42.11

40 16 03 01 Поправка степеништа израдом слоја ситнозрног бетона на газиштима и челима. (д= 10 cm). Наплата по 
рачуну извођача

m³ 23.036,00 грађевински 42.11

40 16 04 01 Поправка степеништа набијеним бетоном на газиштима и челима. 
(д= 5 cm). Наплата по рачуну извођача

m³ 26.885,00 грађевински 42.11

40 16 05 01 Облагање степеништа бетонским плочама, на цементном малтеру д= 3 cm. Наплата по рачуну извођача m’ 1.786,00 грађевински 43.33
40 16 06 01 Поправка степеништа постављањем бетонских плоча на цементном малтеру, са претходним припрем-

ним радовима (скидање старих оштећених плоча). Наплата по рачуну извођача
m’ 2.383,00 грађевински 43.33

40 16 07 01 Набавка, транспорт и уградња клинкер опеке, на степеницама. Опека се уграђује насатице на цементном 
малтеру.
Наплата по рачуну извођача.

m’ 4.870,00 грађевински 43.33

40 16 08 01 Облагање степеништа и денивелација опеком, дим. 25/12/6,5 cm, жуте боје. Опека се поставља на слој 
цементног малтера д= 3-5 cm. Наплата по рачуну извођача.

m’ 5.600,00 грађевински 43.33

40 16 09 01 Облагање степеништа и денивелација опеком, дим. 25/12/6,5 cm, браон боје. Опека се поставља на слој 
цементног малтера д= 3-5 cm. Наплата по рачуну извођача.

m’ 5.600,00 грађевински 43.33

40 16 09 02 Облагање степеништа и денивелација постојећом опеком, дим. 25/12/6,5 cm. Опека се поставља на слој 
цементног малтера д= 3-5 cm. Наплата по рачуну извођача

m² 1.755,00 грађевински 43.33

40 16 10 01 Набавка, транспорт и уградња степеница од готових бетонских елемената, дим. 80х20х16 cm), на цемент-
ном малтеру. Завршна обрада: ломљена техника. Наплата по рачуну извођача

m’ 3.596,00 грађевински 43.33

40 16 12 01 Постављање керамичких плочица отпорних на атмосферске утицаје на степеништу у цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача 

m² 5.322,00 грађевински 43.33

40 16 13 01 Набавка, транспорт и полагање керамичких плочица на флексибилном грађевинском лепку. Наплата по 
рачуну извођача

m² 4.611,00 грађевински 43.33

40 16 14 01 Постављање подножја -сокле поред степеница од керамичких плочица отпорних на атмосферске утицаје.
Наплата по рачуну извођача

m’ 1.322,00 грађевински 43.33

40 16 15 01 Уградња профилисане алуминијумске ивичне лајсне на челима степеница. Наплата по рачуну извођача m’ 2.797,00 грађевински 42.11
40 16 15 02 Уградња L профила, дим.40/40/5 mm, на челима степеница. Наплата по рачуну извођача m’ 1.105,00 грађевински 42.11
40 16 16 01 Израда и монтажа металне рампе за лица са посебним потребама. Рампа је ширине 120 cm, са подлогом 

од ребрастог лима на челичној подконструкцији (без урачунатих темеља). Наплата по рачуну извођача
m² 18.313,00 грађевински 42.11

40 16 17 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање 
каменим плочама од светло сивог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 7.906,00 грађевински 43.33
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40 16 17 02 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање каме-
ним плочама од светлог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 8.850,00 грађевински 43.33

40 16 18 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање 
каменим плочама од тамно сивог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.614,00 грађевински 43.33

40 16 19 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање каме-
ним плочама од светло црвеног гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 9.912,00 грађевински 43.33

40 16 20 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање 
каменим плочама од белог мермера– комерцијала, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном 
малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 9.940,00 грађевински 43.33

40 16 21 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање 
каменим плочама од беж мермера, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 8.260,00 грађевински 43.33

40 16 22 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање каме-
ним плочама од жутог пешчара, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 8.968,00 грађевински 43.33

40 16 23 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање каме-
ним плочама од сивог мермера, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Наплата по 
рачуну извођача

m’ 7.670,00 грађевински  

40 16 27 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање 
равним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од светло сивог гранита на цементном. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 13.924,00 грађевински 43.33

40 16 27 02 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од светлог гранита на цементном малтеру.Наплата 
по рачуну извођача

m’ 16.756,00 грађевински 43.33

40 16 28 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање 
равним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од тамно сивог гранита на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 17.936,00 грађевински 43.33

40 16 29 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од светло црвеног гранита на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 24.780,00 грађевински 43.33

40 16 30 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање 
равним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од белог мермера – комерцијала, на цементном 
малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 24.190,00 грађевински 43.33

40 16 31 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање 
равним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од беж мермера, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 16.402,00 грађевински 43.33

40 16 33 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, чела 2 cm, газишта 4 cm, од сивог мермера, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 15.104,00 грађевински 43.33

40 16 33 02 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од светлог гранита на цементном малтеру.
Наплата по рачуну извођача

m’ 21.782,00 грађевински 43.33

40 16 35 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од светло сивог гранита на цементном малтеру.
Наплата по рачуну извођача

m’ 18.101,00 грађевински 43.33

40 16 36 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од тамно сивог гранита на цементном малтеру.
Наплата по рачуну извођача

m’ 23.316,00 грађевински 43.33

40 16 37 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од светло црвеног гранита на цементном малтеру. Наплата по 
рачуну извођача

m’ 32.214,00 грађевински 43.33

40 16 38 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, 
– облагање профилисаним равним масивом од белог мермера – комерцијала, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођачау

m’ 31.447,00 грађевински 43.33

40 16 39 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од беж мермера, на цементном малтеру.
Наплата по рачуну извођача

m’ 21.322,00 грађевински 43.33

40 16 41 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm, b = 33-36 cm, – 
облагање профилисаним равним масивом од сивог мермера, на цементном малтеру.
Наплата по рачуну извођача

m’ 19.635,00 грађевински 43.33

40 17     КАМЕНИ МАСИВИ И ЕЛЕМЕНТИ ОД МАСИВА        
40 17 01 01 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – светло сиви гранит. Наплата по рачуну извођача m³ 236.000,00 грађевински 43.99
40 17 02 01 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – светли гранит. Наплата по рачуну извођача m³ 283.200,00 грађевински 43.99
40 17 02 02 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача m³ 330.400,00 грађевински 43.99
40 17 02 03 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – светло црвени гранит. Наплата по рачуну 

извођача
m³ 377.600,00 грађевински 43.99

40 17 03 01 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – бели мермер – комерцијала. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 330.400,00 грађевински 43.99

40 17 03 02 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – сиви мермер. Наплата по рачуну извођача m³ 212.400,00 грађевински 43.99
40 17 03 02 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – беж мермер. Наплата по рачуну извођача m³ 224.200,00 грађевински 43.99
40 17 07 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светло сиви гранит. Наплата по 

рачуну извођача
m³ 365.800,00 грађевински 43.99

40 17 07 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светли гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 438.960,00 грађевински 43.99
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40 17 08 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – тамно сиви гранит. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 512.120,00 грађевински 43.99

40 17 08 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светло црвени гранит. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 585.280,00 грађевински 43.99

40 17 09 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – бели мермер – комерцијала. Напла-
та по рачуну извођача

m³ 512.120,00 грађевински 43.99

40 17 09 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – сиви мермер. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 329.220,00 грађевински 43.99

40 17 09 03 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – беж мермер. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 347.510,00 грађевински 43.99

40 17 10 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светло сиви гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 601.800,00 грађевински 43.99

40 17 10 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светли гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 679.680,00 грађевински 43.99

40 17 13 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – тамно сиви гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 842.520,00 грађевински 43.99

40 17 13 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светло црвени гранит. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 962.880,00 грађевински 43.99

40 17 14 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – бели мермер – комерцијала. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 842.520,00 грађевински 43.99

40 17 14 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – сиви мермер. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 541.620,00 грађевински 43.99

40 17 14 03 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – беж мермер. Наплата по рачуну извођача m³ 571.710,00 грађевински 43.99
44       РАЗНЕ УСЛУГЕ        
44 01 01 01 Трошкови услуга двадесетчетворочасовног физичко техничког обезбеђења објеката са услугом монито-

ринга (један човек, 1 час). Наплата по рачуну
час 400,00 ПДВ 20 %  

44 01 03 01 Трошкови услуга изнајмљивања тоалет кабина (по комаду кабине – месечно). Наплата по рачуну извођача. ком/
месечно

9.000,00 ПДВ 20 %  

44 01 04 01 Трошкови услуга одржавања тоалет кабина 
(по једном чишћењу недељно – 1 кабина). 
Наплата по рачуну извођача.

ком/
недељно

2.000,00 ПДВ 20 %  

44 01 06 01 Трошкови услуга уклањања возила са места извођења радова 
Наплата по рачуну извођача.

возилу 3.333,33 ПДВ 20 %  

44 01 07 01 Трошкови услуга обезбеђења при извођењу радова на аутопуту
Наплата по рачуну извођача.

час 2.000,00 ПДВ 20 %  

44 01 08 01 Вршење конзерваторског надзора на заштићеним споменицима културе града Београда.
Наплата по достављеним доказима (рачун, уговор и сл.) извођача

месечно 50.000,00 ПДВ 20 %  

44 01 11 01 прибављање извода из листа непокретности 
Наплата по рачуну

ком. 3.000,00 ПДВ 20%  

45       ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЈA        
        Напомена: Минимално време ангажовања возила /механизације за трећа лица је 3 сата        

45 01     АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА        
45 01 01 01 Путар 2,0 т, (Zastava, Iveco, KIA, Opel Movano, фургон Iveco) час 2.181,00    
45 01 02 01 Аутоподизач контејнера (Zastava, Iveco RIVAL 49.12) час 4.164,00    
45 01 03 01 Камион-хидраулилчна утоварна рука 3 t – ХАК (FAP 1921/2023) час 6.529,00    
45 01 04 01 Камион-цистерна за воду 6000 l (FAP) час 4.974,00    
45 01 05 01 Камион-кипер 2 t (Zastava Iveco, Opel Movano) час 2.292,00    
45 01 06 01 Камион-кипер 10,5 t (FAP 2023) час 5.436,00    
45 01 07 01 Камион-кипер 10,5 t са даском за снег и посипачем соли (FAP 2023) час 5.580,00    
45 01 08 01 Камион-кипер 14,5 t (FAP 2628) час 6.138,00    
45 01 09 01 Камион-кипер 17,3 t (MAN), 23 t (Iveco) час 6.580,00    
45 01 10 01 Камион са приколицом са две осовине 14 t (FAP 2628 14,5т+14 t) час 7.383,00    
45 01 11 01 Камион са нисконосећом приколицом 12 t (FAP 2628 14,5т+12 t) час 6.388,00    
45 01 12 01 Камион са нисконосећом приколицом 30 t (FAP 2628 14,5т+30 t) час 7.050,00    
45 01 13 01 Хидраулична платформа ХТП 8 m час 2.076,00    
45 01 14 01 Хидраулична платформа ХТП 12 m час 3.861,00    
45 01 15 01 Хидраулична платформа ХТП 14 m, 18 m, 20 m, 20,9 m час 4.872,00    
45 01 16 01 Хидраулична платформа ХТП/ 22 m, 24 m час 6.167,00    
45 01 17 01 Хидраулична платформа ХТП 35 m час 12.467,00    
45 01 18 01 Камион – преса за смеће, мала, 0,33 t (Iveco Ekomunal) час 2.500,00    
45 01 19 01 Камион – преса за смеће, мала, 1,5 t (Mercedes 616) час 5.457,00    
45 01 20 01 Камион – преса за смеће, велика, 8 t 

(Mercedes)
час 7.694,00    

45 01 21 01 Аутоцистерна за гориво-2300 l (Mercedes 616) час 6.019,00    
45 01 22 01 Утоваривач (ULT-160, ULT-200) час 5.873,00    
45 01 23 01 Камион -мешалица за бетон – миксер, 5 m³ бетона (FAP 2629) час 7.261,00    
45 01 24 01 Камион -мешалица за бетон – миксер, 8 m³ бетона (IVECO) час 8.713,00    
45 01 25 01 Булдозер гусеничар (TG 120, CAТ D6 K) час 6.811,00    
45 01 26 01 Комбинована машина ровокопач/утоваривач (CAТ 428D/428E) час 4.266,00    
45 01 27 01 Вишенаменска машина „bobcat” (CAT 226B, Sunward) час 4.166,00    
45 01 28 01 Багер гусеничар – точкаш (Rhinoceros X8) час 4.950,00    
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45 01 29 01 Багер гусеничар (BGH 610) час 5.757,00    
45 01 30 01 Ваљак 2,5 t (CAT 224E) час 2.773,00    
45 01 31 01 Ваљак 8,5 t (Bomag BW 151 AD-2) час 3.444,00    
45 01 32 01 Специјална машина за садњу великих садница „Optimal Magirus Deutz” час 11.161,00    
45 01 32 02 Специјална машина за пресађивање садница „Аtlas „L310-A310 – „Садиша” час 17.136,52    
45 01 33 01 Глодач / иверач пањева на трактору 

(„Fermex”, „Rotor”)
час 6.068,00    

45 01 34 01 Трактор мали са приколицом, 3 t (IMT 539) час 2.696,00    
45 01 35 01 Трактор мали са прикључцима (атомизер ношени 400 l, бургија за плитку садњу Ø 200-Ø 650, мулчер 

коса, даска за снег са посипачем) (IMT 539, Kubota stv 36/32)
час 3.246,33    

45 01 36 01 Трактор средњи/велики са прикључцима (мулчер коса, даска за снег) (IMT 560, Belarus MTZ 82.1, Belarus 
12.25, Kubota M8560)

час 4.133,00    

45 01 37 01 Трактор средњи са атомизером – вученим 2000 l час 3.343,00    
45 01 38 01 Трактор средњи са витлом час 3.405,00    
45 01 39 01 Трактор средњи са биодробилицом „Schielesing 330ZX” (IMT 560, Belarus MTZ 82.1) час 2.826,00    
45 01 40 01 Трактор велики са цистерном за воду – вученом 7000 l (Kubota M8560+Creina), или са аератором час 5.490,00    
45 01 41 01 Вишенаменско комунално возило „Мulticar” (коса са спремиштем, даска за снег са посипачем соли) час 6.052,00    
45 01 42 01 Вишенаменско комунално возило „Wille” (коса са спремиштем, утоварна кашика, ровокопачка рука, 

даска за снег са посипачем соли)
час 5.591,00    

45 01 43 01 Специјално возило за ком. услуге – ауточистилица („Dulevo”) час 5.137,00    
45 01 44 01 Специјално возило за превоз средстава – аутошлеп

 („Dong feng”)
час 4.919,00    

45 01 45 01 Путничко возило (Chevrolet Calos, FIAT Punto, Tipo 500L, Zastava 501) час 1.450,00    
45 01 46 01 Путничко службено возило -комби (Hyundai) час 1.550,00    
45 01 47 01 Путничко радно возило (Opel Combo Lada Niva) час 1.650,00    
45 01 48 01 Агрегат 5 кW час 527,00    
45 02     ХОРТИКУЛТУРНЕ МАШИНЕ        
45 02 01 01 Трактор Rondo са прикључцима час 1.388,00    
45 02 02 01 Трактор АGT 830, Трактор Prima, Kubota Stv 32, Solis, са прикључцима час 1.830,00    
45 02 03 01  Моторна косачица IMT136, AS 21, Hitner час 268,00    
45 02 04 01 Моторна косачица – BCS 622, BCS 701 час 538,00    
45 02 05 01 Моторна косачица – BCS 615, Goldoni, Rex koмби час 540,00    
45 02 06 01 Моторна косачица – Rajder Profleks 18, Kubota f 2880, Kubota G 23-II час 1.277,00    
45 02 07 01 Моторна косачица BCS МАТРА 300, Kubota F3890 час 1.727,00    
45 02 08 01 Моторна копачица IMT 510, Фреза Agria, 

IMT 506, DMK 8
час 265,00    

45 02 09 01 Мотокултиватор – Мaestral час 264,00    
45 02 10 01 Фреза са сетвом – Goldoni час 352,00    
45 02 11 01 Моторна тестера – Компактне тестере – мала час 116,00    
45 02 12 01 Моторна тестера – За све терене – средња час 170,00    
45 02 13 01 Моторна тестера – Професионалне тестере – велика час 280,00    
45 02 14 01 Моторне маказе – Husqvarna, STIHL82 Т час 71,00    
45 02 15 01 Телескопска тестера Husqvarna, STIHL час 86,00    
45 02 16 01 Дувач листа – Husqvarna 356 BT, 580 BTS час 144,00    
45 02 17 01 Усисивач листа – Husqvarna 2123 час 289,00    
45 02 18 01 Моторни чистач-биотример Husqvarna 343, 545 час 144,00    
45 02 19 01 Моторна прскалица (вучена) час 148,00    
45 02 20 01 Биодробилица -Schielesing 330MX (сопствени моторни погон) час 2.790,00    
45 02 21 01 Биодробилица -Husman HFG 2 (сопствени моторни погон) час 5.117,00    
45 02 22 01 Биодробилица -Husman HFG 4 (сопствени моторни погон) час 9.593,00    
45 02 23 01 Еко компостер час 3.967,00    
45 02 24 01 Компостер сито час 3.273,00    
48       САТНИНЕ РАДА РАДНИКА  
48 01     САТНИНЕ – РАДНИ ДАН        
48 01 01 01 Физички радник (радник на одржавању чистоће) час 389,17    
48 01 01 03 Физички радник (чишћење жардињера) час 389,17    
48 01 01 04 Физички радник (рад радника на помоћним радовима) час 389,17    
48 01 01 05 Физички радник (дневно чишћење воде језера) час 389,17    
48 01 02 01 Хигијеничар час 404,26    
48 01 03 01  Вртлар I час 441,99    
48 01 05 04 Бравар II час 479,71    
48 01 05 06  Вртлар II час 479,71    
48 01 07 05  Вртлар III час 494,80    
48 01 09 01 Чувар паркова час 517,43    
48 01 10 03 Возач час 524,98    
48 01 10 04 Лугар час 524,98    
48 01 10 05  Вртлар IV час 524,98    
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48 01 10 13 Електричар час 524,98    
48 01 10 14 Водоинсталатер час 524,98    
48 01 12 02 Чувар заштићених природних добара час 547,61    
48 01 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 555,15    
48 01 15 05 Секач I час 570,24    
48 01 19 01 Пословођа II час 630,60    
48 01 20 01 Пословођа I час 660,78    
48 01 23 01 Контролор дрвореда час 713,59    
48 01 28 01 Самостални референт час 811,67    
48 01 29 02 Пројектант час 826,76    
48 01 29 03 Планер час 826,76    
48 01 30 03 Самостални пројектант час 856,93    
48 01 32 01 Одговорни пројектант час 909,75    
48 01 35 03 Водећи пројектант час 1.038,00    
48 02     САТНИНЕ – НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН        
48 02 02 01 Хигијеничар час 909,59    
48 02 03 01  Вртлар I час 994,47    
48 02 05 06  Вртлар II час 1.079,34    
48 02 07 05  Вртлар III час 1.113,29    
48 02 10 03 Возач час 1.181,19    
48 02 10 05  Вртлар IV час 1.181,19    
48 02 15 05 Секач I час 1.283,05    
48 02 19 01 Пословођа II   1.418,85    
48 02 20 01 Пословођа I час 1.486,75    
48 03     САТНИНЕ – РАД НОЋУ        
48 03 02 01 Хигијеничар час 565,97    
48 03 03 01  Вртлар I час 618,78    
48 03 05 06  Вртлар II час 671,59    
48 03 07 05  Вртлар III час 692,72    
48 03 10 03 Возач час 734,97    
48 03 10 05  Вртлар IV час 734,97    
48 03 15 05 Секач I час 798,34    
48 03 20 01 Пословођа I час 925,09    
48 05     САТНИНЕ – РАД НЕДЕЉОМ        
48 05 03 01  Вртлар I час 508,28    
48 05 05 06  Вртлар II час 551,66    
48 05 07 05  Вртлар III час 569,02    
48 05 10 03 Возач час 603,72    
48 05 10 05  Вртлар IV час 603,72    
48 05 12 02 Чувар заштићених природних добара час 629,75    
48 05 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 638,43    
48 05 15 05 Секач I час 655,78    
48 05 19 01 Пословођа II час 725,19    
48 05 20 01 Пословођа I час 759,89    
48 05 28 01 Самостални референт час 933,42    
48 05 29 02 Пројектант час 950,77    
48 05 29 03 Планер час 950,77    
48 05 30 03 Самостални пројектант час 985,48    
48 05 32 01 Одговорни пројектант час 1.046,21    
48 05 35 03 Водећи пројектант час 1.193,70    
48 06     САТНИНЕ – ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД        
48 06 03 01  Вртлар I час 574,58    
48 06 05 06  Вртлар II час 623,62    
48 06 07 05  Вртлар III час 643,24    
48 06 10 05  Вртлар IV час 682,47    
48 06 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 721,70    
48 06 19 01 Пословођа II час 819,78    
48 06 28 01 Самостални референт час 1.055,17    
48 06 29 02 Пројектант час 1.074,78    
48 06 29 03 Планер час 1.074,78    
48 06 30 03 Самостални пројектант час 1.114,02    
48 06 32 01 Одговорни пројектант час 1.182,67    
48 06 35 03 Водећи пројектант час 1.349,41    
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Шифре Тип биљног материјала

димензије 
(висина у 

m/ величина 
посуде у cm)

јед.
мере

јединична 
цена

једи-
нична 
цена сa 
PDVom

80       САДНИ МАТЕРИЈАЛ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
80 01     Високи четинари (висина у m)        
80 01 01 01 ABIES CONCOLOR 0,5-1,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 01 02 01 ABIES CONCOLOR 1,5-2,0 ком. 2.727,27 3.000,00
80 01 03 01 CEDRUS DEODARA 1,0-1,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 01 04 01 CEDRUS ATLANTICA 1,0-1,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 01 05 01 CRYPTOMERIA JAPONICA 2,5-3,0 ком. 2.727,27 3.000,00
80 01 06 01 CUPRESSUS SEMPERVIRENS 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 01 07 01 PICEA ABIES 0,5-1,0 ком. 909,09 1.000,00
80 01 08 01 PICEA ABIES 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 01 09 01 PICEA ABIES 2,5-3,0 ком. 3.636,36 4.000,00
80 01 10 01 PICEA ABIES preko 3,0 ком. 4.545,45 5.000,00
80 01 11 01 PICEA OMORICA 0,5-1,0 ком. 2.272,73 2.500,00
80 01 12 01 PICEA OMORICA 2,0-3,0 ком. 3.500,00 3.850,00
80 01 13 01 PICEA PUNGENS GLAUCA  до 0,50 ком. 1.636,36 1.800,00
80 01 14 01 PICEA PUNGENS GLAUCA 0,5-1,0 ком. 2.272,73 2.500,00
80 01 15 01 PINUS NIGRA 1,5-2,0 ком. 2.272,73 2.500,00
80 01 16 01 PINUS STROBUS 1,0-1,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 02     Средњи и ниски четинари (висина у m)        
80 02 01 01 CHAMAECYP. LAWSONIANA 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 02 01 CHAMAECYP. LAWSONIANA 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 03 01 CHAMAECYPARIS „ALUMII „ 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 04 01 CHAMAECYPARIS „ALUMII „ 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 05 01 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA”  до 0,50 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 06 01 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA” 0,5-1,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 07 01 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA” 1,0-2,0 ком. 2.727,27 3.000,00
80 02 08 01 PINUS MUGHO VAR.MUGHUS  до 0,50 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 09 01 TAXUS BACCATA  до 0,50 ком. 909,09 1.000,00
80 02 10 01 TAXUS BACCATA 1,0-1,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 02 11 01 TAXUS BACCATA 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 12 01 TAXUS BACCATA ‚’FASTIGIATA’’ 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 13 01 THUJA GIGANTEA 1,5-2,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 14 01 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA” 0,5-1,0 ком. 1.636,36 1.800,00
80 02 15 01 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA”  до 0,50 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 16 01 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS” 1,0-1,5 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 17 01 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS” 1,5-2,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 18 01 THUJA OCCIDENTALIS „RHEINGOLD „  до 0,50 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 19 01 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD „ 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 20 01 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD „ 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 21 01 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD „ 1,5-2,0 ком. 2.272,73 2.500,00
80 02 22 01 THUJA OCCIDENTALIS „TEDDY”  до 0,50 ком. 909,09 1.000,00
80 02 23 01 THUJA OCCIDENTALIS „TINY TIM”  до 0,50 ком. 909,09 1.000,00
80 02 24 01 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA”  до 0,50 ком. 727,27 800,00
80 02 25 01 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA” 1,0-1,5 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 26 01 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA” 1,5-2,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 02 27 01 THUJA OCCIDENTALIS „DANICA”  до 0,50 ком. 1.363,64 1.500,00
80 02 28 01 THUJA OCCIDENTALIS „SUNKIST” 1,0-1,5 ком. 1.363,64 1.500,00
80 03     Полегли четинари (висина у m)        
80 03 01 01 JUNIPERUS HORIZONTALIS (и варијетети) 0,10-0,30 ком. 272,73 300,00
80 03 02 01 JUNIPERUS HORIZONTALIS (и варијетети) 0,30-0,50 ком. 454,55 500,00
80 04     Високи лишћари (висина у m)        
80 04 01 01 ACER CAMPESTRE 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 04 02 01 ACER DASYCARPUM 2,5-3,0 ком. 3.181,82 3.500,00
80 04 03 01 ACER PLATANOIDES 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 04 04 01 ACER PLATANOIDES 2,5-4,5 ком. 5.454,55 6.000,00
80 04 05 01 ACER PLATANOIDES 4,5-5,0 ком. 8.181,82 9.000,00
80 04 06 01 ACER PSEUDOPLATANUS 1,5-2,0 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 07 01 ACER PSEUDOPLATANUS 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 04 08 01 ACER PSEUDOPLATANUS 2,5-3,0 ком. 3.181,82 3.500,00
80 04 09 01 ACER PSEUDOPLATANUS 3,0-4,5 ком. 5.454,55 6.000,00
80 04 10 01 ACER PSEUDOPLATANUS 4,5-5,0 ком. 8.181,82 9.000,00
80 04 11 01 ACER PSEUDOPLATANUS „ATROPURPUREUM” 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
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80 04 12 01 AESCULUS HYPPOCASTANUM 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 13 01 ALBIZZIA JULIBRISSIN 0,5-1,0 ком. 454,55 500,00
80 04 14 01 ALNUS GLUTINOSA 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 15 01 BETULA ALBA 1,5-2,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 16 01 BETULA ALBA 2,0-3,0 ком. 3.636,36 4.000,00
80 04 17 01 CASTANEA SATIVA 1,5-2,0 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 18 01 CATALPA BIGNONIOIDES 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 19 01 CATALPA BIGNONIOIDES 1,5-2,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 04 20 01 CRATAEGUS OXYCANTHA 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 21 01 FRAXINUS ORNUS 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 22 01 FRAXINUS ORNUS 2,5-3,5 ком. 3.636,36 4.000,00
80 04 23 01 FRAXINUS ORNUS 3,5-4,0 ком. 5.454,55 6.000,00
80 04 24 01 GINKGO BILOBA 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 25 01 KÖELREUTERIA PANICULATA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 26 01 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 0,5-1,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 04 27 01 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 1,0-1,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 04 28 01 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 1,5-2,0 ком. 3.181,82 3.500,00
80 04 29 01 LIRIODENDRON TUILIPIFERA 1,5-2,0 ком. 3.636,36 4.000,00
80 04 30 01 MORUS ALBA PENDULA калем на 1,80 ком. 2.000,00 2.200,00
80 04 31 01 PLATANUS ACERIFOLIA 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 04 32 01 PLATANUS ACERIFOLIA 2,5-3,0 ком. 3.181,82 3.500,00
80 04 33 01 PLATANUS ACERIFOLIA 3,0-5,0 ком. 5.454,55 6.000,00
80 04 34 01 PLATANUS ACERIFOLIA 5,0-5,5 ком. 9.090,91 10.000,00
80 04 35 01 PRUNUS TRILOBA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 36 01 QUERCUS RUBRA V. BOREALIS 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 37 01 SORBUS SCANDICA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 38 01 TILIA ARGENTEA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 39 01 TILIA ARGENTEA 2,5-3,0 ком. 2.727,27 3.000,00
80 04 40 01 TILIA ARGENTEA 3,0-3,5 ком. 5.000,00 5.500,00
80 04 41 01 TILIA ARGENTEA 3,5-4,0 ком. 6.818,18 7.500,00
80 04 42 01 TILIA CORDATA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 04 43 01 ULMUS PUMILA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 05     Средњи и ниски лишћари (висина у m)        
80 05 01 01 CARPINUS BETULUS 2,0-2,5 ком. 2.727,27 3.000,00
80 05 02 01 CORYLUS COLURNA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 05 03 01 MAGNOLIA SOULANGEANA I GRANDIFLORA 1,0-1,5 ком. 909,09 1.000,00
80 05 04 01 PAULOWNIA TOMENTOSA 1,5-2,0 ком. 1.363,64 1.500,00
80 05 05 01 PHOTINIA FRASERI RED ROBIN 1,0-1,5 ком. 1.500,00 1.650,00
80 05 06 01 PRUNUS PISSARDI ATROPURPUREA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 05 07 01 PRUNUS SERRULATA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 05 08 01 PRUNUS TRILOBA 2,0-2,5 ком. 2.272,73 2.500,00
80 05 09 01 RHUS TYPHINA 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 05 10 01 ROBINIA HISPIDA 3,0-3,5 ком. 3.181,82 3.500,00
80 05 11 01 ROBINIA HISPIDA 3,5-4,5 ком. 5.000,00 5.500,00
80 05 12 01 ROBINIA HISPIDA 4,5-5,0 ком. 7.272,73 8.000,00
80 05 13 01 SALIX ALBA VAR. PENDULA 2,0-2,5 ком. 1.818,18 2.000,00
80 06     Зимзелено жбуње (величина посуде у cm)        
80 06 01 01 AUCUBA JAPONICA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 02 01 AUCUBA JAPONICA Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 06 03 01 BERBERIS BUXIFOLIA NANA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 04 01 BERBERIS JULIANAE Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 05 01 BUXUS SEMPERVIRENS Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 06 06 01 BUXUS SEMPERVIRENS Ø 14-16 ком. 363,64 400,00
80 06 07 01 BUXUS SEMPERVIRENS Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 06 08 01 COTONEASTER DAMMERII Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 09 01 EVONYMUS FORTUNEI RADICANS (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 10 01 EVONYMUS JAPONICUS (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 11 01 LONICERA PILEATA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 12 01 LONICERA PILEATA VARIEGATA Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 06 13 01 LONICERA NITIDA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 06 14 01 MAHONIA AQUIFOLIUM Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 06 15 01 PRUNUS LAUROCERASUS Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 06 16 01 PYRACANTHA COCCINEA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07     Листопадно жбуње (величина посуде у cm)        
80 07 01 01 BERBERIS MEDIA RED JEWEL Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
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80 07 02 01 BERBERIS THUMBERGII „ATROPURPUREA” Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 03 01 BUDDLEIA DAVIDII Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 04 01 COTONASTER HORISONTALIS Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 05 01 CORNUS ALBA SIBIRICA Ø 12-14 ком. 454,55 500,00
80 07 06 01 CYDONIA JAPONICA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 07 01 DEUTZIA GRACILIS I SCABRA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 08 01 FORSYTHIA EUROPEA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 09 01 HIBISCUS SYRIACUS Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 07 10 01 HIBISCUS SYRIACUS Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 11 01 HYDRANGEA HORTENSIS Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 07 12 01 JASMINUM NUDIFLORUM Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 13 01 KERRIA JAPONICA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 14 01 PHILADELPHUS CORNARIUS Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 15 01 POTENTILA FRUTICOSA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 16 01 PUNICA GRANATUM Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 07 17 01 SPIRAEA VAN HOUTTEI Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 18 01 SYMPHORICARPUS ALBUS (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 19 01 TAMARIX TETRANDRA Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 07 20 01 WEIGELA CARLESII (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 08     Пузавице (величина посуде у cm)        
80 08 01 01 HEDERA HELIX „VERIEGATA” Ø 12-14 ком. 318,18 350,00
80 08 02 01 HEDERA HELIX Ø 12-14 ком. 318,18 350,00
80 08 03 01 LONICERA CAPRIFOLIUM Ø 12-14 ком. 409,09 450,00
80 08 04 01 LONICERA CAPRIFOLIUM Ø 14-16 ком. 500,00 550,00
80 08 05 01 PARTENOCISUS QUINQUEFOLIA Ø 12-14 ком. 318,18 350,00
80 08 06 01 PARTENOCISUS TRICUSPIDATA Ø 12-14 ком. 318,18 350,00
80 08 07 01 TECOMA RADICANS Ø 12-14 ком. 318,18 350,00
80 08 08 01 WISTERIA SINENSIS – GLICINIA Ø 14-16 ком. 409,09 450,00
80 09     ПЕРЕНЕ (величина посуде у cm)        
80 09 01 01 Agastache cana (и варијетети) Ø 12-14 ком. 227,27 250,00
80 09 02 01 Ajuga reptans (и варијетети) Ø 10-12 ком. 136,36 150,00
80 09 03 01 Ajuga reptans (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 04 01 Armeria maritima (и варијетети) Ø 10-12 ком. 90,91 100,00
80 09 05 01 Armeria maritima (и варијетети) Ø 12-14 ком. 136,36 150,00
80 09 06 01 Artemisia sp. Ø 12-14 ком. 227,27 250,00
80 09 07 01 Astilbe sp. Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 08 01 Bergenia cordifolia (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 09 01 Campanula carpatica (и варијетети) Ø 12-14 ком. 90,91 100,00
80 09 10 01 Campanula garganica Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 11 01 Campanula porte schlargiana Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 12 01 Cerastium tomentosum (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 13 01 Ceratostigma sp. Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 14 01 Chrysanthemum multiflora Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 15 01 Cineraria maritima (и варијетети) Ø 10-12 ком. 227,27 250,00
80 09 16 01 Convallaria majalis Ø 10-12 ком. 136,36 150,00
80 09 17 01 Coreopsis verticilata Rumpunch (и варијетети) Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 18 01 Delosperma cooperi Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 19 01 Dianthus gratianopolitanus (и варијетети) Ø 10-12 ком. 136,36 150,00
80 09 20 01 Echinacea purpurea (и варијетети) Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 21 01 Gaura Pink (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 09 22 01 Gaura lindheimeri (и варијетети) Ø 12-14 ком. 363,64 400,00
80 09 23 01 Geranium macrorhizum (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 24 01 Geum coccineum Urbanum (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 25 01 Helichrysum arenarium (и варијетети) Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 26 01 Heliopsis helianthoides Sumer Sun Ø 14-16 ком. 454,55 500,00
80 09 27 01 Hemerocallis fulva (и варијетети) Ø 14-16 ком. 272,73 300,00
80 09 28 01 Hemerocallis stella d”oro (и варијетети) Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 29 01 Heuchera sp. Ø 12-14 ком. 454,55 500,00
80 09 30 01 Heuchera micrantha palace purple Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 31 01 Heuchera micrantha Pistacio Ø 12-14 ком. 454,55 500,00
80 09 32 01 Hosta hybrida liberty Ø 12-14 ком. 227,27 250,00
80 09 33 01 Hosta JAPONICA (и варијетети) Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 34 01 Hypericum calycinum (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 35 01 Iberis sempervirens (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 36 01 Iris germanica (и варијетети) Ø 12-14 ком. 227,27 250,00
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80 09 37 01 Iris pumila (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 38 01 Iris sibirica (и варијетети) Ø 12-14 ком. 227,27 250,00
80 09 39 01 Lavandula officinalis (и варијетети) Ø 10-12 ком. 363,64 400,00
80 09 40 01 Lavandula officinalis (и варијетети) Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 09 41 01 Lobelia cardinalis (и варијетети) Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 42 01 Melissa officinalis (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 43 01 Oenothera caespitosa (и варијетети) Ø 12-14 ком. 90,91 100,00
80 09 44 01 Oenothera missouriensis (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 45 01 Origano vulgare Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 46 01 Pachysandra terminalis (и варијетети) Ø 12-14 ком. 272,73 300,00
80 09 47 01 Phlox subulata (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 48 01 Rosmarinus officinalis (и варијетети) Ø 10-12 ком. 227,27 250,00
80 09 49 01 Rudbeckia hirta(и варијетети) Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 50 01 Salvia nemorosa Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 51 01 Santolina chamacyparissus Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 52 01 Santolina viridis Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 09 53 01 Sedum reflexum (и варијетети) Ø 12-14 ком. 90,91 100,00
80 09 54 01 Sedum spurium Ø 8-10 ком. 181,82 200,00
80 09 55 01 Sempervivum sp. (и варијетети) Ø 8-10 ком. 181,82 200,00
80 09 56 01 Sisyrinchium angustifolium (и варијетети) Ø 10-12 ком. 136,36 150,00
80 09 57 01 Stachis lanata Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 58 01 Thymus serpyllum (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 59 01 Tritoma uvaria (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 09 60 01 Vinca minor (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 61 01 Vinca major (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 62 01 Veronica spiceata Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 63 01 Verbena bonarii Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 09 64 01 Yucca filamentosa Ø 16-18 ком. 363,64 400,00
80 10     УКРАСНЕ ТРАВЕ (величина посуде у cm)        
80 10 01 01 Acorus gramineus Ø 10-12 ком. 227,27 250,00
80 10 02 01 Arundo donax variegata Ø 14-16 ком. 90,91 100,00
80 10 03 01 Carex sp. Ø 12-14 ком. 454,55 500,00
80 10 04 01 Carex morrowii (и варијетети) Ø 12-14 ком. 300,00 330,00
80 10 05 01 Carex morrowii Ice dance Ø 12-14 ком. 454,55 500,00
80 10 06 01 Carex oshimensis everest Ø 8-10 ком. 300,00 330,00
80 10 07 01 Carex oshimensis evergold Ø 12-14 ком. 300,00 330,00
80 10 08 01 Carex oshimensis evergold compactum Ø 10-12 ком. 300,00 330,00
80 10 09 01 Festuca gauteri (и варијетети) Ø 10-12 ком. 181,82 200,00
80 10 10 01 Festuca glauca (и варијетети) Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 10 11 01 Imperata cilindrica (и варијетети) Ø 12-14 ком. 200,00 220,00
80 10 12 01 Miscanthus sinensis (и варијетети) Ø 14-16 ком. 727,27 800,00
80 10 13 01 Molinia sp. Ø 8-10 ком. 454,55 500,00
80 10 14 01 Muhlenbergia sp. Ø 14-16 ком. 545,45 600,00
80 10 15 01 Ophiopogon japonicus Ø 12-14 ком. 181,82 200,00
80 10 16 01 Ophiopogon planiscapus Ø 8-10 ком. 272,73 300,00
80 10 17 01 Ophiopogon planiscapus nigrescens Ø 10-12 ком. 272,73 300,00
80 10 18 01 Pennisetum alopecuroides Ø 14-16 ком. 727,27 800
80 11     ЖИВА ОГРАДА        
80 11 01 01 LIGUSTRUM OVALIFOLIUM (ožiljenice) h-60 cm ком. 36,36 40,00

Напомена: приказане цене се односе на садни материјал произведен и гајен у производним објектима ЈКП „Зеленило – Београд”
81       СЕЗОНСКИ РАСАД из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
81 01     ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД        
81 01 01 01 AGERATUM HOUSTONIANUM Ø9 ком. 42,73 47,00
81 01 02 01 ALYSSUM MARITIMUM Ø9 ком. 54,55 60,01
81 01 03 01 ANGELONIA ANGUSTIFOLIA Ø9 ком. 45,45 50,00
81 01 04 01 BEGONIA SEMPERFLORENS Ø9 ком. 50,00 55,00
81 01 05 01 BEGONIA TUBERHYBRIDA Ø10 ком. 168,18 185,00
81 01 06 01 BEGONIA TUBERHYBRIDA Ø12 ком. 181,82 200,00
81 01 07 01 BIDENS FERULIFOLIA Ø10 ком. 136,36 150,00
81 01 08 01 CANNA INDICA Ø14 ком. 136,36 150,00
81 01 09 01 CELOSIA ARGENTA PLUMOSA Ø9 ком. 42,73 50,00
81 01 10 01 DAHLIA HIBRIDA Ø9 ком. 45,45 55,00
81 01 11 01 GAZANIA HYBRIDA Ø9 ком. 45,45 55,00
81 01 12 01 IMPATIENS NEW GUINEA Ø10 ком. 150,00 165,00
81 01 13 01 IMPATIENS NEW GUINEA Ø12 ком. 181,82 200,00
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81 01 14 01 IMPATIENS SUN PATIENS Ø10 ком. 150,00 165,00
81 01 15 01 IMPATIENS SUN PATIENS Ø12 ком. 181,82 200,00
81 01 16 01 IMPATIENS WALLERIANA Ø9 ком. 68,18 60,00
81 01 17 01 IPOMEA BATATAS Ø12 ком. 190,91 210,00
81 01 18 01 LOBELIA ERINUS Ø9 ком. 45,45 50,00
81 01 19 01 OSTEOSPERMUM ECKLONIS Ø9 ком. 136,36 150,00
81 01 20 01 PENTAS LANCEOLATA Ø9 ком. 50,00 50,00
81 01 21 01 PETUNIA HYBRIDA Ø9 ком. 136,36 150,00
81 01 22 01 PETUNIA PENDULA – SURFFINIA Ø12 ком. 318,18 350,00
81 01 23 01 PHLOX DRUMMONDII Ø9 ком. 45,45 50,00
81 01 24 01 PORTULACA GRANDIFLORA Ø9 ком. 45,45 50,00
81 01 25 01 SALVIA SPLENDENS Ø9 ком. 42,73 50,00
81 01 26 01 TAGETES ERECTA Ø10 ком. 45,45 55,00
81 01 27 01 TAGETES PATULA Ø9 ком. 42,73 50,00
81 01 28 01 VERBENA HYBRIDA Ø9 ком. 68,18 50,00
81 01 29 01 VINCA – CATARANTHUS ROSEUS Ø10 ком. 68,18 55,00
81 01 30 01 VINCA – CATARANTHUS ROSEUS (висећа) Ø12 ком. 109,09 120,00
81 01 31 01 ZINNIA ELEGANS Ø9 ком. 63,64 55,00
81 02     ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД        
81 02 01 01 BELLIS PERENNIS / ком. 45,45 50,00
81 02 02 01 CHERIANTUS CHEIRII / ком. 50,00 55,00
81 02 03 01 DIANTHUS BARBATUS / ком. 50,00 55,00
81 02 04 01 MYOSOTIS ALPESTRIS / ком. 45,45 50,00
81 02 05 01 VIOLA X WITTROCKIANA / ком. 45,45 50,00
81 02 06 01 VIOLA CORNUTA / ком. 45,45 50,00
82       ЛУКОВИЦЕ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
82 01 01 01 ЛУКОВИЦЕ у саксији (лале, зумбули, нарциси) Ø10-12 ком. 272,73 300,00
83       СОБНЕ БИЉКЕ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
83 01     СОБНЕ БИЉКЕ (група 1)        
83 01 01 01 ABUTILON PICTUM 0,30-0,50 ком. 291,67 350,00
83 01 02 01 ABUTILON PICTUM 0,50-1,00 ком. 416,67 500,00
83 01 03 01 AECHMEA FASCIATA 0,40-0,60 ком. 416,67 500,00
83 01 04 01 AECHYNANTHUS SP. до 0,15 ком. 208,33 250,00
83 01 05 01 AGLAONEMA COMMUTATUM 0,10-0,20 ком. 208,33 250,00
83 01 06 01 AGLAONEMA COMMUTATUM до 0,30 ком. 333,33 400,00
83 01 07 01 ALOCASIA AMAZONICA до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 01 08 01 ALOCASIA AMAZONICA 0,30-0,50 ком. 483,33 580,00
83 01 09 01 ALOCASIA ODORA (ADAM) 0,50-0,80 ком. 291,67 350,00
83 01 10 01 ALOCASIA ODORA (ADAM) 0,80-1,00 ком. 416,67 500,00
83 01 11 01 ALOE ARBORESCENS 0,10-0,20 ком. 166,67 200,00
83 01 12 01 ALOE ARBORESCENS 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 01 13 01 ALOE ARBORESCENS 0,30-0,40 ком. 250,00 300,00
83 01 14 01 ALOE ARBORESCENS 0,40-0,50 ком. 291,67 350,00
83 01 15 01 ALOE VERA 0,20-0,30 ком. 250,00 300,00
83 01 16 01 ALOE VERA 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 01 17 01 ALTERNATHERA BETTZICKIANA 0,10-0,20 ком. 100,00 120,00
83 01 18 01 ANANAS COMOSUM до 0,30 ком. 250,00 300,00
83 01 19 01 ANTHURIUM ADREANUM до 0,40 ком. 208,33 250,00
83 01 20 01 ANTHURIUM ADREANUM „Red love” до 0,50 ком. 1.416,67 1.700,00
83 01 21 01 ANTHURIUM SCHERZERIANUM до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 01 22 01 ARECA LUTESCENS до 2,00 ком. 2.083,33 2.500,00
83 01 23 01 ASPARAGUS PLUMOSUS до 0,40 ком. 166,67 200,00
83 01 24 01 ASPARAGUS PLUMOSUS 0,40-0,60 ком. 250,00 300,00
83 01 25 01 ASPARAGUS SPRENGERII до 0,40 ком. 166,67 200,00
83 01 26 01 ASPARAGUS SPRENGERII 0,40-0,60 ком. 208,33 250,00
83 01 27 01 ASPARAGUS SPRENGERII 0,60-0,80 ком. 416,67 500,00
83 01 28 01 ASPIDISTRA ELATIOR до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 01 29 01 ASPLENIUM NIDUS AVIS до 0,20 ком. 250,00 300,00
83 01 30 01 AZALEIA INDICA до 0,20 ком. 208,33 250,00
83 01 31 01 BEGONIA REX до 0,20 ком. 166,67 200,00
83 01 32 01 BEGONIA TIGRINA до 0,20 ком. 166,67 200,00
83 01 33 01 BELOPERONE GUTATA до 0,25 ком. 166,67 200,00
83 01 34 01 BILBERGIA NUTANS до 0,30 ком. 166,67 200,00
83 01 35 01 BILBERGIA NUTANS 0,30-0,60 ком. 208,33 250,00
83 01 36 01 BOUGAINWILLEA GLABRA 0,20-0,40 ком. 375,00 450,00
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83 01 37 01 BOUGAINWILLEA GLABRA 0,40-0,60 ком. 458,33 550,00
83 01 38 01 BOUGAINWILLEA GLABRA 0,60-0,80 ком. 541,67 650,00
83 02     СОБНЕ БИЉКЕ (група 2)        
83 02 01 01 CACTACEAE до 0,10 ком. 125,00 150,00
83 02 02 01 CACTACEAE 0,10-0,20 ком. 166,67 200,00
83 02 03 01 CACTACEAE 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 02 04 01 CACTACEAE 0,30-0,50 ком. 250,00 300,00
83 02 05 01 CACTACEAE до 1,20 ком. 1.000,00 1.200,00
83 02 06 01 CALATHEA MEDALLION до 0,20 ком. 250,00 300,00
83 02 07 01 CALATHEA MEDALLION 0,20-0,40 ком. 541,67 650,00
83 02 08 01 CALLA AETHIOPICA 0,10-0,20 ком. 250,00 300,00
83 02 09 01 CALLA AETHIOPICA 0,20-0,30 ком. 1.500,00 1.800,00
83 02 10 01 CHAMAEDOREA ELEGANTISSIMA до 0,50 ком. 250,00 300,00
83 02 11 01 CHAMAEDOREA ELEGANTISSIMA 0,50-0,70 ком. 500,00 600,00
83 02 12 01 CHAMAEROPS HUMILIS до 0,60 ком. 500,00 600,00
83 02 13 01 CHAMAEROPS HUMILIS 0,60-1,30 ком. 1.000,00 1.200,00
83 02 14 01 CHLOROPHYTUM COMOSUM до 0,20 ком. 125,00 150,00
83 02 15 01 CHLOROPHYTUM COMOSUM 0,20-0,30 ком. 166,67 200,00
83 02 16 01 CISSUS RHOMBIFOLIA до 0,30 ком. 166,67 200,00
83 02 17 01 CISSUS RHOMBIFOLIA 0,30-0,60 ком. 208,33 250,00
83 02 18 01 COLEUS BLUMEII до 0,10 ком. 83,33 100,00
83 02 19 01 COLEUS BLUMEII 0,10-0,30 ком. 125,00 150,00
83 02 20 01 CORDYLINE KIWI до 0,40 ком. 291,67 350,00
83 02 21 01 CORDYLINE SP. до 0,30 ком. 208,33 250,00
83 02 22 01 CRASSULA OVATA 0,10-0,20 ком. 208,33 250,00
83 02 23 01 CRASSULA OVATA 0,20 – 0,30 ком. 250,00 300,00
83 02 24 01 CRASSULA OVATA 0,30-0,40 ком. 333,33 400,00
83 02 25 01 CRASSULA OVATA 0,40-0,50 ком. 375,00 450,00
83 02 26 01 CROTON VARIGATUM 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 02 27 01 CROTON VARIEGATUM 0,10-0,20 ком. 291,67 350,00
83 02 28 01 CROTON VARIEGATUM 0,20-0,30 ком. 333,33 400,00
83 02 29 01 CROTON VARIEGATUM 0,40-0,50 ком. 416,67 500,00
83 02 30 01 CROTON VARIEGATUM 0,50-0,60 ком. 583,33 700,00
83 02 31 01 CROTON VARIEGATUM 0,60-0,80 ком. 1.000,00 1.200,00
83 02 32 01 CYCAS REVOLUTA до 0,50 ком. 2.916,67 3.500,00
83 02 33 01 CYCAS REVOLUTA 0,50-0,70 ком. 3.833,33 4.600,00
83 02 34 01 CYCLAMEN PERSICUM до 0,25 ком. 208,33 250,00
83 02 35 01 CYCLAMEN PERSICUM 0,25-0,30 ком. 250,00 300,00
83 02 36 01 CYPERUS ALTERNIFOLIUS 0,20-0,40 ком. 166,67 200,00
83 02 37 01 CYPERUS ALTERNIFOLIUS 0,40-0,60 ком. 208,33 250,00
83 02 38 01 DIEFFENBACHIA SEGUINE до 0,20 ком. 250,00 300,00
83 02 39 01 DIEFFENBACHIA SEGUINE 0,20-0,30 ком. 291,67 350,00
83 02 40 01 DIEFFENBACHIA SEGUINE 0,30-0,40 ком. 333,33 400,00
83 02 41 01 DIEFFENBACHIA SEGUINE 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
83 02 42 01 DRACAENA COMPACTA до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 02 43 01 DRACAENA COMPACTA 0,30-0,40 ком. 500,00 600,00
83 02 44 01 DRACAENA DEREMENSIS до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 02 45 01 DRACAENA DEREMENSIS 0,30-0,50 ком. 500,00 600,00
83 02 46 01 DRACAENA FRAGRANS до 0,50 ком. 291,67 350,00
83 02 47 01 DRACAENA FRAGRANS 0,50-0,70 ком. 416,67 500,00
83 02 48 01 DRACAENA FRAGRANS 0,70-1,00 ком. 583,33 700,00
83 02 49 01 DRACAENA FRAGRANS 1,00-1,50 ком. 833,33 1.000,00
83 02 50 01 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA 0,20-0,50 ком. 500,00 600,00
83 02 51 01 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA 0,50-0,70 ком. 833,33 1.000,00
83 02 52 01 DRACAENA INDIVISA 0,20-0,40 ком. 208,33 250,00
83 02 53 01 DRACAENA MARGINATA до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 02 54 01 DRACAENA MARGINATA 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 02 55 01 DRACAENA MARGINATA 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
83 02 56 01 DRACAENA MASSAGENA до 0,20 ком. 375,00 450,00
83 02 57 01 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA до 0,20 ком. 375,00 450,00
83 02 58 01 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA 0,20-0,50 ком. 500,00 600,00
83 02 59 01 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA 0,50-0,70 ком. 833,33 1.000,00
83 02 60 01 DRACENA MARGINATA BICOLOR до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 02 61 01 DRACENA MARGINATA BICOLOR 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 02 62 01 DRACENA MARGINATA BICOLOR 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
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83 02 63 01 DRACENA MARGINATA TRICOLOR до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 02 64 01 DRACENA MARGINATA TRICOLOR 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 02 65 01 DRACENA MARGINATA TRICOLOR 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
83 03     СОБНЕ БИЉКЕ (група 3)        
83 03 01 01 EUPHORBIA MILII 0,10-0,20 ком. 291,67 350,00
83 03 02 01 EUPHORBIA MILII 0,20-0,40 ком. 375,00 450,00
83 03 03 01 EUPHORBIA NUDA 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 03 04 01 EUPHORBIA NUDA 0,40-0,60 ком. 500,00 600,00
83 03 05 01 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA) до 0,20 ком. 166,67 200,00
83 03 06 01 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA) 0,20-0,30 ком. 291,67 350,00
83 03 07 01 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA) 0,30-0,50 ком. 375,00 450,00
83 03 08 01 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA) 0,50-0,80 ком. 500,00 600,00
83 03 09 01 FICUS BENJAMINA „NATASA” до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 03 10 01 FICUS BENJAMINA „NATASA” 0,30-0,60 ком. 500,00 600,00
83 03 11 01 FICUS BENJAMINA „NATASA” 0,60-0,80 ком. 833,33 1.000,00
83 03 12 01 FICUS BENJAMINA „NATASA” 0,80-1,20 ком. 1.500,00 1.800,00
83 03 13 01 FICUS BENJAMINA „NATASA” 1,20-1,50 ком. 1.916,67 2.300,00
83 03 14 01 FICUS BENJAMINA до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 03 15 01 FICUS BENJAMINA 0,30-0,60 ком. 416,67 500,00
83 03 16 01 FICUS BENJAMINA 0,60-0,80 ком. 583,33 700,00
83 03 17 01 FICUS BENJAMINA 0,80-1,20 ком. 833,33 1.000,00
83 03 18 01 FICUS BENJAMINA 1,20-1,50 ком. 1.916,67 2.300,00
83 03 19 01 FICUS BENJAMINA 1,50-1,80 ком. 2.916,67 3.500,00
83 03 20 01 FICUS BENJAMINA 1,80-2,00 ком. 3.750,00 4.500,00
83 03 21 01 FICUS BENJAMINA 2,00-2,50 ком. 5.833,33 7.000,00
83 03 22 01 FICUS BENJAMINA 2,50-3,00 ком. 7.500,00 9.000,00
83 03 23 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 03 24 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 0,30-0,60 ком. 416,67 500,00
83 03 25 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 0,60-0,80 ком. 500,00 600,00
83 03 26 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 0,80-1,20 ком. 583,33 700,00
83 03 27 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 1,20-1,50 ком. 833,33 1.000,00
83 03 28 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 1,50-1,80 ком. 1.916,67 2.300,00
83 03 29 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 1,80-2,00 ком. 2.916,67 3.500,00
83 03 30 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT” 2,00-2,50 ком. 3.750,00 4.500,00
83 03 31 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 03 32 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 0,30-0,60 ком. 416,67 500,00
83 03 33 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 0,60-0,80 ком. 500,00 600,00
83 03 34 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 0,80-1,20 ком. 583,33 700,00
83 03 35 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 1,20-1,50 ком. 833,33 1.000,00
83 03 36 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 1,50-1,80 ком. 1.916,67 2.300,00
83 03 37 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 1,80-2,00 ком. 2.916,67 3.500,00
83 03 38 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII” 2,00-2,50 ком. 3.750,00 4.500,00
83 03 39 01 FICUS DECORA до 0,30 ком. 291,67 350,00
83 03 40 01 FICUS DECORA 0,30-0,50 ком. 375,00 450,00
83 03 41 01 FICUS DECORA 0,50-0,70 ком. 500,00 600,00
83 03 42 01 FICUS DECORA 0,70-0,90 ком. 583,33 700,00
83 03 43 01 FICUS DECORA 0,90-1,20 ком. 1.000,00 1.200,00
83 03 44 01 FICUS DECORA 1,20-1,50 ком. 1.666,67 2.000,00
83 03 45 01 FICUS DECORA „TINEKE” до 0,30 ком. 375,00 450,00
83 03 46 01 FICUS DECORA „TINEKE” 0,30-0,50 ком. 500,00 600,00
83 03 47 01 FICUS DECORA „TINEKE” 0,50-0,70 ком. 583,33 700,00
83 03 48 01 FICUS DELTOIDES 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 03 49 01 FICUS DELTOIDES 0,40-0,60 ком. 416,67 500,00
83 03 50 01 FICUS DELTOIDES 0,60-0,80 ком. 500,00 600,00
83 03 51 01 FICUS LYRATA 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 03 52 01 FICUS LYRATA 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
83 03 53 01 FICUS LYRATA 0,50-0,70 ком. 583,33 700,00
83 03 54 01 FICUS LYRATA 0,70-0,90 ком. 833,33 1.000,00
83 03 55 01 FICUS LYRATA 0,90-1,00 ком. 1.000,00 1.200,00
83 03 56 01 FICUS LYRATA 1,00-1,20 ком. 1.916,67 2.300,00
83 03 57 01 FICUS LYRATA 1,20-1,50 ком. 3.750,00 4.500,00
83 03 58 01 FICUS PUMILA до 0,10 ком. 125,00 150,00
83 03 59 01 FICUS PUMILA (на штапу) до 0,80 ком. 583,33 700,00
83 03 60 01 FICUS MICROCARPA до 0,30 ком. 333,33 400,00
83 03 61 01 FICUS MICROCARPA 0,30-0,40 ком. 416,67 500,00
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83 03 62 01 FITTONIA ALBIVENIS до 0,10 ком. 125,00 150,00
83 04     СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)        
83 04 01 01 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS 0,30-0,40 ком. 333,33 400,00
83 04 02 01 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS 0,40-0,50 ком. 416,67 500,00
83 04 03 01 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS 0,50-0,70 ком. 583,33 700,00
83 04 04 01 IRESINE HERBSTI 0,10-0,20 ком. 125,00 150,00
83 04 05 01 IRESINE HERBSTI 0,20-0,30 ком. 166,67 200,00
83 04 06 01 KALANCHOE BLOSSFELDIANA 0,10-0,20 ком. 125,00 150,00
83 04 07 01 KALANCHOE BLOSSFELDIANA 0,20-0,40 ком. 166,67 200,00
83 04 08 01 KENTIA FORSTERIANA 1,50-1,80 ком. 1.666,67 2.000,00
83 04 09 01 LANTANA NANA 0,40-0,60 ком. 583,33 700,00
83 04 10 01 LANTANA NANA 0,60-0,80 ком. 1.000,00 1.200,00
83 04 11 01 LAURUS NOBILIS 0,30-0,50 ком. 500,00 600,00
83 04 12 01 MUSSA SP. 0,60-0,80 ком. 500,00 600,00
83 04 13 01 MUSSA SP. 0,80-1,50 ком. 1.000,00 1.200,00
83 04 14 01 MUSSA SP. 1,50-2,00 ком. 2.916,67 3.500,00
83 04 15 01 MONSTERA DELICIOSA 0,30-0,50 ком. 375,00 450,00
83 04 16 01 MONSTERA DELICIOSA 0,50-0,80 ком. 500,00 600,00
83 04 17 01 MONSTERA DELICIOSA 0,80-1,00 ком. 583,33 700,00
83 04 18 01 MONSTERA DELICIOSA 1,00-1,20 ком. 1.000,00 1.200,00
83 04 19 01 MONSTERA DELICIOSA 1,20-1,50 ком. 1.250,00 1.500,00
83 04 20 01 NEPHROLEPIS EXALTATA 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 04 21 01 NEPHROLEPIS EXALTATA 0,40-0,60 ком. 375,00 450,00
83 04 22 01 NERIUM OLEANDER 0,80-1,00 ком. 500,00 600,00
83 04 23 01 NERIUM OLEANDER 1,00-1,50 ком. 1.000,00 1.200,00
83 04 24 01 NERIUM OLEANDER 1,50-2,00 ком. 2.916,67 3.500,00
83 04 25 01 PANDAMUS CANDELABRUM 0,30-0,50 ком. 500,00 600,00
83 04 26 01 PACHIRA AQUATICA 0,60-1,00 ком. 1.916,67 2.300,00
83 04 27 01 PELARGONIUM HORTORUM 0,20-0,30 ком. 250,00 300,00
83 04 28 01 PELARGONIUM HORTORUM, 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 04 29 01 PELARGONIUM PELTATUM 0,10-0,20 ком. 291,67 350,00
83 04 30 01 PELARGONIUM PELTATUM 0,20-0,30 ком. 333,33 400,00
83 04 31 01 PEPEROMIA OBTUSIFOLIA 0,10-0,20 ком. 166,67 200,00
83 04 32 01 PHOENIX CANARIENSIS 0,40-0,50 ком. 500,00 600,00
83 04 33 01 PHOENIX CANARIENSIS 0,50-0,80 ком. 583,33 700,00
83 04 34 01 PHILODENDRON OBLICUM 0,20-0,30 ком. 166,67 200,00
83 04 35 01 PHILODENDRON BURGUNDII 0,30-0,50 ком. 291,67 350,00
83 04 36 01 PHILODENDRON BURGUNDII 0,50-0,60 ком. 375,00 450,00
83 04 37 01 PHILODENDRON SCANDENS 0,10-0,20 ком. 166,67 200,00
83 04 38 01 PILEA CADIEREI 0,10-0,20 ком. 166,67 200,00
83 04 39 01 PLECTRANTHUS COLEOIDES VARIEGATA 0,20-0,30 ком. 125,00 150,00
83 04 40 01 RHOECISSUS/CISSUS ROMBIFOLIA 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 04 41 01 RHOECISSUS/CISSUS SROMBIFOLIA 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 04 42 01 RHËO DISCOLOR 0,20-0,30 ком. 166,67 200,00
83 04 43 01 RHËO DISCOLOR 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 05     СОБНЕ БИЉКЕ (група 5)        
83 05 01 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „HAHNII” до 0,10 ком. 125,00 150,00
83 05 02 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „HAHNII” 0,10-0,15 ком. 166,67 200,00
83 05 03 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „ZEBRINA” 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 05 04 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „ZEBRINA” 0,30-0,40 ком. 250,00 300,00
83 05 05 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 05 06 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA 0,30-0,40 ком. 250,00 300,00
83 05 07 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA „LAURENTI” 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 05 08 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA „LAURENTI” 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 05 09 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA „FUTURA SUPERBA” 0,20-0,30 ком. 291,67 350,00
83 05 10 01 SANSEVERIA TERIFASCIATA „FUTURA SUPERBA” 0,30-0,40 ком. 375,00 450,00
83 05 11 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA 0,20-0,30 ком. 291,67 350,00
83 05 12 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA 0,30-0,50 ком. 375,00 450,00
83 05 13 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA 0,50-0,80 ком. 583,33 700,00
83 05 14 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA 0,80-1,50 ком. 1.916,67 2.300,00
83 05 15 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA 1,50-2,00 ком. 2.500,00 3.000,00
83 05 16 01 SCINDAPSUS AUREUS 0,10-0,20 ком. 208,33 250,00
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83 05 17 01 STRELITZIA REGINAE 1,50-1,80 ком. 3.750,00 4.500,00
83 05 18 01 STRELITZIA REGINAE 1,80-2,00 ком. 4.583,33 5.500,00
83 05 19 01 SYNGONIUM PODORHYLLUM 0,20-0,30 ком. 208,33 250,00
83 05 20 01 SYNGONIUM PODORHYLLUM 0,30-0,40 ком. 291,67 350,00
83 05 21 01 SOLERIOLIA SOLEIROLII до 0,10 ком. 125,00 150,00
83 05 22 01 TILLANDSIA SP. до 0,15 ком. 166,67 200,00
83 05 23 01 TILLANDSIA SP., 0,15-0,25 ком. 208,33 250,00
83 05 24 01 TRADESCANTIA ZEBRINA/PALLIDA 0,20-0,30 ком. 125,00 150,00
83 05 25 01 TRADESCANTIA ZEBRINA/PALLIDA 0,30-0,40 ком. 166,67 200,00
83 05 26 01 YUCCA ELEPHANTIPES 0,40-0,60 ком. 375,00 450,00
83 05 27 01 YUCCA ELEPHANTIPES 0,60-0,80 ком. 666,67 800,00
83 05 28 01 YUCCA ELEPHANTIPES 0,80-1,50 ком. 1.916,67 2.300,00
83 05 29 01 YUCCA ELEPHANTIPES 1,50-2,00 ком. 3.750,00 4.500,00
83 05 30 01 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h– 20 до 0,20 ком. 291,67 350,00
83 05 31 01 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h– 20-30 0,20-0,30 ком. 416,67 500,00
83 05 32 01 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h– 20-30 0,30-0,50 ком. 625,00 750,00
        Напомена: приказане цене се односе на собне биљке произведене и гајене у производним објектима ЈКП „Зеленило – Београд”

85 01     УСЛУЖНА БИОДЕКОРАЦИЈА – СОБНЕ БИЉКЕ        
85 01 01 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији Ø 35 cm   ком. 4.916,67 5.900,00
85 01 02 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији Ø 35 cm са подрастом (3-5ком)   ком. 5.166,67 6.200,00
85 01 03 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке, h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 5.500,00 6.600,00
85 01 04 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,5-1,7 m, у ПП саксији Ø 35 cm   ком. 2.833,33 3.400,00
85 01 05 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,5-1,7 m, у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 3.500,00 4.200,00
85 01 06 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији Ø 30-35 cm   ком. 3.625,00 4.350,00
85 01 07 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији Ø 30-35 cm са подрастом (3-5ком)   ком. 3.875,00 4.650,00
85 01 08 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 4.333,33 5.200,00
85 01 09 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,2-1,5 m, у ПП саксији Ø 30-35 cm   ком. 1.750,00 2.100,00
85 01 10 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,2-1,5 m, у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 2.416,67 2.900,00
85 01 11 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији Ø 30 cm   ком. 2.583,33 3.100,00
85 01 12 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији Ø 30 cm са подрастом (3-5ком)   ком. 2.833,33 3.400,00
85 01 13 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 3.250,00 3.900,00
85 01 14 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1-1,2 m, у ПП саксији Ø 25-30 cm   ком. 1.500,00 1.800,00
85 01 15 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,1-1,2 m, у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 2.166,67 2.600,00
85 01 16 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији Ø25-30 cm   ком. 2.000,00 2.400,00
85 01 17 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији Ø30 cm са подрастом (3-5ком)   ком. 2.250,00 2.700,00
85 01 18 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 2.666,67 3.200,00
85 01 19 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,7-1 m, у ПП саксији   ком. 333,33 400,00
85 01 20 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,7-1 m, у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 1.000,00 1.200,00
85 01 21 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,4-0,7 m, посађене у ПП саксији Ø25-30 cm   ком. 1.333,33 1.600,00
85 01 22 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,4-0,7 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm   ком. 1.916,67 2.300,00
85 01 23 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,4-0,7 m   ком. 208,33 250,00
85 01 24 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,2-0,4 m   ком. 250,00 300,00
85 01 25 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,2-0,4 m   ком. 125,00 150,00
85 01 26 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h до 0,2 m   ком. 150,00 180,00

85 01 27 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h до 0,2 m   ком. 50,00 60,00

85 01 28 01 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Øдо 70 cm)   ком. 916,67 1.100,00

85 01 29 01 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø70 cm)   ком. 2.750,00 3.300,00

85 01 30 01 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø50 cm)   ком. 2.000,00 2.400,00
85 01 31 01 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø30 cm)   ком. 1.000,00 1.200,00
85 01 32 01 Изнајмљивање баштице у ПВЦ сандучићу (дужине 50 cm)   ком. 458,33 550,00
85 01 33 01 Изнајмљивање баштице у сандучићу од фибергласа (дужине 50 cm)   ком. 1.583,33 1.900,00
85 01 34 01 Изнајмљивање баштице у овалној ПП облози (46 *20 cm)   ком. 1.375,00 1.650,00
85 01 35 01 Изнајмљивање баштице у овалној ПП облози (36*15 cm)   ком. 541,67 650,00
85 01 36 01 Изнајмљивање баштице у округлој ПВЦ плиткој саксији (Ø20-25 cm)   ком. 350,00 420,00
85 02     УСЛУЖНА БИОДЕКОРАЦИЈА – САДНИЦЕ        
85 02 01 01 Изнајмљивање тује h-до 1,1 m посађене у ПВЦ саксији Ø 30-35 cm   ком. 725,00 870,00
85 02 02 01 Изнајмљивање тује h-до 1,1 m, посађене у саксији Ø 35 cm са сезонским расадом (6-8 ком)   ком. 916,67 1.100,00
85 02 03 01 Изнајмљивање тује h-до 1,1 m, посађене у саксији Ø 42 cm са сезонским расадом (6-8 ком) и украсним 

шибљем (1-3 ком)
  ком. 1.166,67 1.400,00

85 02 04 01 Изнајмљивање тује h 1,2-1,5 m, посађене у ПВЦ саксији Ø 42 cm   ком. 916,67 1.100,00
85 02 05 01 Изнајмљивање тује h 1,2-1,5 m, посађене у ПВЦ саксији Ø 42 cm са сезонским расадом (6-8 ком)   ком. 1.083,33 1.300,00
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности група

85 02 06 01 Изнајмљивање тује h од 1,2-1,5 m, посађене у ПВЦ саксији Ø 55 cm са сезонским расадом (6-8 ком) и 
украсним шибљем (1-3 ком)

  ком. 1.458,33 1.750,00

85 02 07 01 Изнајмљивање сезонског расада (10-15 ком) у саксији Ø 35 cm   ком. 450,00 540,00

85 02 08 01 Изнајмљивање сезонског расада (6-8 ком) у сандучићу, дужине 50 cm   ком. 241,67 290,00

85 02 09 01 Изнајмљивање украсног шибља (3ком) у саксији Ø 35 cm   ком. 500,00 600,00

85 02 10 01 Изнајмљивање украсног шибља (1ком) са сезонским расадом (6-8 ком) у саксији Ø 35 cm   ком. 433,33 520,00

85 02 11 01 Изнајмљивање калемљених форми (1ком), посађене у саксији Ø 42 cm   ком. 4.608,33 5.530,00

85 02 12 01 Изнајмљивање калемљених форми (1ком) са подрастом у саксијама Ø 42 cm   ком. 5.333,33 6.400,00

85 02 13 01 Изнајмљивање патуљастих форми четинара (1ком), посађене у саксији Ø 35 cm   ком. 725,00 870,00

85 02 14 01 Изнајмљивање перена (4-6ком) у саксији Ø 35   ком. 725,00 870,00

85 02 15 01 Изнајмљивање перена (3-6ком) у сандучићу дужине 50 cm   ком. 533,33 640,00

85 02 16 01 Изнајмљивање цвећа велике покровности (хризантеме-1 ком) у сајксији Ø 35 cm   ком. 250,00 300,00

85 02 17 01 Изнајмљивање зељастих повијуша (сурфиније-2 ком). у саксији   ком. 358,33 430,00

85 02 18 01 Изнајмљивање зељастих повијуша (мушкатле-3ком) у саксији   ком. 525,00 630,00

85 02 19 01 Изнајмљивање лишћара   ком. 1.000,00 1.200,00

85 02 20 01 Изнајмљивање четинара   ком. 833,33 1.000,00

85 02 21 01 Изнајмљивање украсног шибља   ком. 183,33 220,00

85 02 22 01 Изнајмљивање перена   ком. 125,00 150,00

85 02 23 01 Изнајмљивање сезонског расада   ком. 20,83 25,00

У ценовнику за услуге уређења јавних зелених површина и осталих зелених површина исказане су јединичне цене, а у 
исте није урачунат порез на додату вредност.

Комуналне услуге које ЈКП „Зеленило – Београд” Београд, обвезник ПДВ-а, пружа другом обвезнику ПДВ-а на јавним 
зеленим површинама опорезују се по посебној стопи ПДВ-а од 10% у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Комуналне услуге које ЈКП „Зеленило – Београд” Београд обвезник ПДВ-а, пружа другом обвезнику ПДВ-а на зеленим 
површинама (које се не сматрају јавним зеленим површинама) опорезују се по општој стопи ПДВ-а од 20% у складу са За-
коном о порезу на додату вредност.

Одређивање пореског дужника за порез на додату вредност за услуге из области грађевинарства вршиће се у складу са 
Законом о порезу на додату вредност члан 10. став 2. тачка 3. и члана 5. Закона о изменама и допунама закона о порезу на 
додату вредност („Службени лист РС”, број 153/20) и Мишљењем Министарства финансија број 011-00-976/2020-04 од 12. ја-
нуара 2021. године, а по сваком делимичном промету добара, односно услуга тј.по рачуну односно привременим и окончаној 
ситуацији.

Позиције у Ценовнику у чијем опису стоји напомена „Наплата по рачуну” или „Наплата по рачуну извођача”, подра-
зумевају да за испоруку добара или извођење предметних услуга или радова ЈКП „Зеленило – Београд” Београд ангажује 
добављача или извођача, те су цене подложне промени у складу са важећим уговором са добављачем тј.извођачем. У слу-
чају потребе извођења радова и услуга из домена радова и услуга које пружа ЈКП „Зеленило – Београд” Београд, за које 
није утврђена цена овим ценовником, достављаће се анализа – калкулација трошкова рада тј. услуге, док у случају потре-
бе извођења радова, услуга и испоруке добара, за које се ангажују подизвођачи/ добављачи, за које није утврђена цена 
овим ценовником, достављаће се понуда/рачун подизвођача или добављача и наплата ће се вршити по рачуну извођача/
добављача.

Услуге геодетског снимања, геомеханичких испитивања, као и услуге наведене под групом 44 су услуге које ЈКП „Зеле-
нило – Београд” Београд обвезник ПДВ-а, рефактурише другом обвезнику ПДВ-а и опорезују се по општој стопи ПДВ-а од 
20% у складу са Законом о порезу на додату вредност, а чија се наплата врши по рачуну.

Услуге продаје садног материјала, сезонског расада и луковица опорезују се по посебној стопи ПДВ-а од 10% у складу са За-
коном о порезу на додату вредност. Услуге продаје собних биљака, цвећарске галантерије, хумусних супстрата, као и услужне 
биодекорације опорезује се по општој стопи ПДВ-а од 20%, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

У случају потребе продаје садног материјала, сезонског расада, луковица, собних биљака, хумусних супстрата, цвећар-
ске галантерије или пружања услуга, а из домена услуга које пружа ЈКП „Зеленило – Београд” Београд, за које није утврђе-
на цена овим ценовником, достављаће се анализа – калкулација трошкова или понуда.

Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник ЈКП Зеленило – Београд број 31248 од 28. новем-

бра 2018.године, објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 116/18 и Измене и допуне Ценовника ЈКП „Зеленило 
– Београд”, број 19099 од 10. септембра 2020. године, објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 127/20.

Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, објавити у „Службеном листу Града Београда”, по добијеној сагласности 
оснивача, а примењиваће се наредног дана од дана објављивања.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд
Број 27750, 10. децембра 2021. године

Председник
Предраг Вулиновић, ср.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 – одлука УС 
и 113/17) и чл. 5. и 69. Посебног колективног уговора за 
јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, број 117/21), 
градоначелник града Београда у име града Београда, као 
оснивач, директор ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” у име послодавца, Независни синдикат ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” и Синдикална организација ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, као репрезентатитв-
ни синдикати код послодавца, закључују

KОЛЕКТИВНИ УГОВ ОР
ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим колективним уговором (у даљем тексту: уговор) у 

складу са Законом о раду (у даљем тексту: закон) и Посеб-
ним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној 
и стамбeној делатности града Београда (у даљем тексту: по-
себни колективни уговор) уређују се: права, обавезе и одго-
ворности из радног односа запослених и послодавца Јавног 
комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” 
(у даљем тексту: послодавац), заштита запослених на раду и 
у вези са радом, зараде, накнаде зараде и остале накнаде за-
послених, права синдиката и послодавца, као и друга пита-
ња од значаја за права, обавезе и одговорности запослених, 
синдиката, послодавца и оснивача.

Овај уговор закључујe се између оснивача, послодавца и 
репрезентативних синдиката код послодавца (у даљем тек-
сту: потписници), у име свих запослених код послодавца.

Члан 2.
Оснивач, у смислу овог уговора, је Град Београд.
Запослени је лице које је, у складу са законом, засновало 

радни однос са послодавцем.
Послодавац, у смислу овог уговора, је Јавно комунал-

но предузеће „Београдски водовод и канализација” које је 
основано одлуком оснивача ради обављања комуналне де-
латности од општег интереса: снабдевање водом за пиће 
која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испору-
ку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потро-
шача, обухватајући и мерни инструмент и пречишћавање 
и одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата 
скупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпад-
них, атмосферских и површинских вода са површина јавне 
намене, односно од прикључка корисника на уличну кана-
лизациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање. 

Директор послодавца је законски заступник послодавца. 

Члан 3.
Овај уговор обавезује оснивача, послодавца, синдикате 

и све запослене код послодавца.
Права, обавезе и одговорности директора послодавца се 

уређују уговором у складу са законом.
Уговор о правима и обавезама директора у име посло-

давца закључује надзорни одбор.

Члан 4.
Оснивач послодавцу обезбеђује материјалне, техничке и 

друге услове за несметано обављање комуналне делатности, 
прати услове рада, предузима мере за отклањање негатив-
них околности које могу утицати на вршење делатности и 
предузима мере на унапређењу комуналних делатности.

Послодавац организује извршење посла, обезбеђује ква-
литет и обим услуга и производа и исплату зарада обрачуна-
ту на основу критеријума и осталих елемената за утврђивање 
висине зараде утврђених законом, посебним колективним 
уговором и овим уговором.

Средства за исплату зарада обезбеђује послодавац, у 
складу са законом, посебним колективним уговором и овим 
уговором. Када средства не могу бити обезбеђена из соп-
ствених прихода послодавца, иста обезбеђује оснивач и то 
најмање у висини минималне зараде коју утврди Социјално 
економски савет Републике Србије, увећане за 40%. 

Члан 5.
На права, обавезе и одговорности које нису уређене 

овим уговором непосредно се примењују одредбе закона, 
Посебног колективног уговора, други прописи и општи 
акти послодавца донети у складу са законом.

Члан 6.
Овим уговором и општим актима послодавца не могу се 

утврдити мања права и неповољнији услови рада и обавезе 
од права, услова рада и обавеза утврђених законима, про-
писима и посебним колективним уговором.

II. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА

1. Зараде

Члан 7.
Запослени имају право на одговарајућу зараду која се 

утврђује у складу са законом, посебним колективним уго-
вором, овим уговором, другим општим актом код посло-
давца и уговором о раду.

Зарада се састоји из:
– зараде за обављени рад и време проведено на раду;
– зараде по основу доприноса запосленог пословном 

успеху послодавца (награде, бонуси и сл) и
– других примања по основу радног односа у складу са 

овим уговором, уговором о раду и другим општим актима 
послодавца. 

Под зарадом у смислу става 1. овог члана подразумева 
се зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из 
зараде.

Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или 
рад исте вредности који остварује код послодавца. Под ра-
дом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева 
исти степен стручне спреме, односно образовања, знања и 
способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз 
једнаку одгов орност.

Члан 8.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду са-

стоји се од:
– основне зараде; 
– дела зараде за радни учинак; 
– увећане зараде. 
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Основна зарада запосленог утврђује се на основу:
– коефицијента посла; 
– вредности радног часа; 
– времена проведеног на раду, односно месечног фонда 

остварених часова рада. 
Вредност радног часа за запослене код послодавца, за 

текући месец утврђује се, актом послодавца у оквиру сред-
става планираних програмом пословања на који сагласност 
даје оснивач. 

Производ најмањег коефицијента код послодавца и 
вредности радног часа без пореза и доприноса не може бити 
мањи од минималне цене рада по радном часу без пореза и 
доприноса утврђеног одлуком Социјално-економског савета 
Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. 

Вредност радног часа без пореза и доприноса из прет-
ходног става, може се увећати до 20 % по основу специфич-
ности послова и услова рада. 

Члан 9.
Планирана средства за зараде код послодавца утврђује 

послодавац годишњим програмом пословања предузећа.
Планирана средства за зараде у укупном износу на ме-

сечном нивоу, утврђује се послодавцу годишњим програ-
мом пословања предузећа, на који сагласност даје оснивач. 

Послодавац је дужан да репрезентативне синдикате оба-
вести писаним путем о исплаћеним укупним средствима за 
зараде и о структури исплаћених средстава.

Члан 10.
Планирана средства за зараде за запослене, утврђена 

чланом 9. овог уговора, расподељује се по принципима и 
критеријумима утврђеним законом, посебним колективним 
уговором и овим уговором.

Члан 11.
Коефицијент посла утврђује се на основу сложености, 

одговорности, услова рада и стручне спреме, која је услов 
за обављање одређеног посла, полазећи од специфичности 
послова који се обављају код послодавца.

Сложеност послова у тврђује се на основу врсте посла, 
степена стручне спреме, радног искуства и посебних знања 
и вештина.

Одговорност у раду утврђује се на основу значаја и утица-
ја послова које запослени обавља, на процес и резултате рада.

Услови рада утврђују се на основу радне околине у којој 
се обављају послови. 

Коефицијент из става 1. овог члана утврђује се општим 
актом послодавца.

Однос између најнижег и највишег коефицијента вред-
ности послова за обрачун и исплату зарада одређује се у 
најмањем распону од један до три. 

Члан 12.
Зарада из члана 8. овог уговора, уговара се на основу 

следећих критеријума:
– степена стручне спреме и оспособљености запосленог 

за послове на којима ради; 
– радног искуства; 
– одговорности према раду и средствима рада; 
– квалитета и благовремености у испуњавању радних 

задатака полазећи од специфичности послова;
– других критеријума од значаја за процену обима и ква-

литета, односно радног доприноса запосленог полазећи од 
специфичности делатности послодавца.

Члан 13.
Овим уговором послодавац утврђује критеријуме и на-

чин умањења и увећања основне зараде запослених. 
Основна зарада запослених може се умањити најмање 

5%, а највише 20%.
Умањење зарада запосленима врши се на основу квали-

тета и обима обављеног посла.
Умањење зараде се може извршити на основу критеријума:
– за мањи обим извршеног посла и однос запосленог 

према раду (тј. ако запослени не извршава своје предвиђене 
и планиране обавезе на пословима на којима су распоређе-
ни, као и неефикасно коришћење радног времена) – најма-
ње 5%, а највише 10%

– за лошији квалитет извршеног посла – најмање 5%, а 
највише 10%.

Умањење зараде може се извршити по појединим осно-
вама или по свим основама кумулативно највише 20%. 

Основна зарада запослених може се увећати највише 
30%, из планираних средстава за зараде највише до 0,5%.

Увећање зараде се може извршити на основу критеријума:
– обима извршених послова у односу на планиране – 

до 10%;
– квалитета извршених послова у односу на стандардни 

квалитет уобичајен за одређену врсту послова, креативност 
и заинтересованост у раду, стручност у раду, ажурност и из-
вршавање послова у одређеним роковима, што омогућава 
сигурна и квалитетна решења у обављању радних задатака 
– до 10%;

– однос запосленог према раду који подразумева одго-
ворност, поузданост за сваки неопходан посао, обављање 
додатних послова поред радних задатака, присутност на 
раду, радну дисциплину и прихватање да се по потреби 
ради дуже од прописаног радног времена – до 10%.

Одлуку о висини умањења или увећања зарада доноси 
директор, на образложени предлог непосредног руководио-
ца запосленог, са којим су се сагласили руководилац службе, 
односно погона, директор сектора и ресорни извршни ди-
ректор.

Послодавац ће репрезентативним синдикатима доста-
вљати податке о висини умањења или увећања зараде до 15. 
у месецу за претходни месец. 

Послодавац и оснивач ће обезбедити средства за испла-
ту годишње награде запосленима који су остварили изузет-
не резултате у току календарске године.

Послодавац годишње бира једног запосленог који је сво-
јим залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно 
допринео пословном успеху послодавца, у периоду од 1. ав-
густа текуће године до 1. августа наредне године и обезбе-
ђује исплату награде у износу од једне просечне зараде на 
нивоу града Београда (београдски регион) без пореза и до-
приноса уз писано признање.

Послодавац и реперезентативни синдикати дужни су да 
формирају комисију која ће утврдити стандарде и нормати-
ве за оцену изузетних резултата код послодавца у току ка-
лендарске године.

Послодавац је дужан да у року од 60 дана, од дана ступа-
ња на снагу овог уговора формира комисију из претходног 
става.

Посебна комисија формирана за обележавање Дана ко-
муналне делатности, од изабраних запослених у предузећи-
ма који су добили признање из става 11. овог члана и писа-
ног образложења послодавца, бира једног запосленог коме 
ће оснивач уручити писано признање за изузетно залагање у 
унапређењу комуналне делатности града Београда. 

Признање се додељује на обележавању Дана комуналне 
делатности.



31. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 138 – 81

Члан 14.
Основна зарада по сату утврђује се на основу вредности 

радног часа и коефицијента посла утврђеног у складу са 
чланом 11. овог уговора.

Члан 15.
Послодавац и репрезентативни синдикати утврђују и 

разрађују послове по групама послова, полазећи од стручне 
спреме и утврђују коефицијент за сваки посао.

Послодавац и репрезентативни синдикати су обавезни да 
у року од 30 дана од ступања на снагу овог уговора започну 
утврђивање послова по групама послова, с тим да у даљем 
року од 120 дана утврде послове по групама послова, као и 
коефицијент за сваки посао сходно ставу 1. овога члана.

До доношења акта из става 2. овог члана примењиваће 
се групе послова и коефицијенти који су код послодавца 
утврђени правилником о систематизацији и организацији 
послова који су важећи на дан потписивања овог уговора.

Измене акта из става 3. овог члана могу се вршити у 
складу са чланом 118. став 2. овог уговора.

Члан 16.
Оснивач се обавезује да заједно са послодавцем обезбе-

ђује исплату зараде за запослене у следећим роковима: 
– аконтација за текући месец до 25. у текућем месецу; 
– коначан обрачун зараде до 10. у наредном месецу за 

претходни месец. 
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке ис-

плате зараде и накнаде зараде достави обрачун у електрон-
ској форми, а на захтев запосленог послодавац ће обрачун 
достављати и у писаној форми. 

2. Увећана зарада

Члан 17.
Запослени има право на увећану зараду из укупно пла-

нираних и одобрених средстава и то за:
1) ноћни рад; 
2) рад у смени (турнусу); 
3) рад у бунару;
4) рад у канализационом колектору и базену;
5) додатак на зараду – минули рад;
6) рад на дан празника;
7) рад недељом;
8) прековремени рад. 
Запослени има право на увећану зараду из укупно пла-

нираних и одобрених средстава на годишњем нивоу, и то за 
прековремени рад у висини од 1,5% обрачунатих на основу 
износа планираних и одобрених средстава, а исплаћених из 
посебних средстава која обезбеди послодавац. 

Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о пре-
ковременом раду запослених у складу са одредбама закона.

Послодавац је дужан да податке из евиденције о преко-
временом раду запослених доставља репрезентативним син-
дикатима до 15. у месецу за претходни месец. 

Запосленом рад дужи од пуног радног времена месечно 
(прековремени рад) може да се прерачуна у слободне сате.

Запослени за сваки сат, који по налогу претпостављеног, 
ради дуже од пуног радног времена, има право на сат и 30 ми-
нута слободно, које мора да искористи у року од шест месеци. 

Члан 18.
Послодавац се обавезује да запосленом увећа основну 

зараду и то:
– за рад на дан празника који је нерадни – 125% од осно-

вице; 

– за рад ноћу (између 22 и шест часова наредног дана) 
ако такав рад није урачунат при утврђивању вредности по-
сла – 40% од основице; 

– за рад у смени ако такав рад није вреднован при утвр-
ђивању основне зараде – 4% од основице;

– за рад недељом – 10% од основице; 
– за прековремени рад у који се не урачунава радно вре-

ме унапред одређено на основу извршења годишње прера-
споделе времена – 30% од основице;

– за рад на отвореном простору при температури нижој 
од -15 С и већој од +40 C, a по званичним подацима Репу-
бличког хидрометеоролошког завода – 100 % од основице

– за рад у затвореном простору у којем се привремено 
борави у случају хитних интервенција при температури ни-
жој од -10 C и већој од +40 C – 100 %, према мерењу оба-
вљеном од стране службе послодавца која обавља послове 
безбедности и здравља  на раду 

– за рад у бунару (за време проведено у бунару) – 10% од 
основице;

– за рад у канализационом колектору и базену (за време 
проведено у колектору и базену) – 10% од основице.

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде 
у смислу става 1. овог члана по више основа, проценат не 
може бити нижи од збира процената по сваком од основа 
увећања.

Код утврђивања распореда рада запосленог за рад на 
дан празника, за рад ноћу, у смени, недељом, ако процес 
рада то захтева, водиће се рачуна да се обезбеди распоред 
рада тако да сваки радник из основне делатности у току го-
дине буде укључен за обављање рада по овим основама.

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зара-
да утврђена у складу са Законом, овим уговором и уговором 
о раду.

Члан 19.
Послодавац се обавезује да запосленом исплаћује увећа-

ну зараду по основу времена проведеног на раду, за сваку 
пуну годину рада остварену у радном односу, у износу од 
0,5% од основице.

3. Накнада зараде

Члан 20.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накна-

ду зараде за време одсуствовања са рада у висини од 100% 
просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да не може 
бити нижа од минималне зараде утврђене одлуком Соци-
јално-економског савета Републике Србије или одлуком 
Владе Републике Србије, и то у следећим случајевима:

1) када је до прекида рада дошло наредбом надлежног 
државног органа или надлежног органа послодавца;

2) када запосленом прети непосредна опасност по жи-
вот и здравље због тога што нису спроведене прописане 
мере за безбедност и здравље на радном месту на којем за-
послени ради, све док се те мере не обезбеде;

3) за коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства;
4) за дане празника за који је законом прописано да су 

нерадни;
5) за давање крви, крвних деривата, ткива и другог дела 

тела;
6) за донирање органа;
7) за спреченост за рад која је проузрокована повредом 

на раду или професионалном болешћу ако законом није 
другачије одређено;

8) за одазивање позиву војних и других органа;
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9) за стручно оспособљавање и усавршавање ради по-
требе процеса рада;

10) за учешће на радно-производном такмичењу и изло-
жби иновација и других видова стваралаштва;

11) за присуствовање седницама државних органа и њи-
хових тела, седницама Скупштине Града Београда, њених 
тела, седници тела или органа репрезентативних синдиката 
у својству члана.

Члан 21.
Запосленом припада накнада која се исплаћује на терет 

послодавца, за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана, и то:

– у висини 75% од просечне зараде запосленог у прет-
ходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила привре-
мена спреченост за рад, проузрокована болешћу или повре-
дом ван рада

– у висини 100% од просечне зараде запосленог у прет-
ходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила привреме-
на спреченост за рад ако је проузрокована малигним обо-
љењем.

Члан 22.
Запослени је дужан да најкасније у року од три дана од 

дана наступања привремене спречености за рад, у смислу 
прописа о здравственом осигурању, о томе достави непо-
средном руководиоцу и финансијском сектору потврду ле-
кара која садржи и време очекиване спречености за рад. 

У случају теже болести запосленог потврду из става 1. 
овог члана достављају чланови уже породице или друга 
лица са којима живи у породичном домаћинству. 

Ако запослени живи сам потврду из става 1. овог члана 
дужан је да достави у року од три дана од дана престанка 
разлога због којих није могао да достави потврду. 

Ако непосредни руководилац или директор посумња у 
оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу ста-
ва 1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном здрав-
ственом органу ради утврђивања здравствене способности 
запосленог, у складу са законом. 

4. Накнада трошкова

Члан 23.
Запослени има право на накнаду трошкова у складу са 

општим актом код послодавца и уговором о раду, и то:
1) Месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада 

за релације где се обавља домаћи линијски превоз (градски, 
приградски, међумесни)

(1) Месечна претплатна карта се обезбеђује за целу го-
дину 

(2) За релације на којима превозник који обавља домаћи 
линијски превоз не омогућава куповину месечне претплат-
не карте општим актом код послодавца и уговором о раду 
утврђује се на који начин се запосленом обезбеђује накнада 
трошкова превоза 

(3) Запослени који нема могућност да при доласку и од-
ласку са рада користи домаћи линијски превоз јер на кон-
кретној релацији нема организованог превоза, има право 
на накнаду трошкова у висини цене месечне претплатне 
карте за сличну релацију, а на основу потврде превозника 
који обавља домаћи линијски превоз

(4) Послодавац ће посебним актом регулисати накнаду 
трошкова превоза за запослене у ситуацијама када није мо-
гуће применити одредбу из тачке 1. овог члана

2) Дневницу за службено путовање у земљи у висини 
од 2% просечне зараде по запосленом у Републици Србији 

према последњем објављеном податку надлежног органа за 
статистику, с тим што се путни трошкови признају у цели-
ни према приложеном рачуну, изузев у хотелу прве катего-
рије. Запослени има право на дневницу за дане проведене 
на службеном путу на основу путног налога за радне и не-
радне дане (који су као нерадни дани утврђени на основу 
закона), од момента поласка превозног средства из места 
становања, односно места рада до момента повратка до ме-
ста становања, односно места рада

(1) За време проведено на службеном путовању у земљи, 
запослени има право

а) на пуну дневницу:
– за сваких 24 часа проведних на службеном путу;
– за време проведено на службеном путу које је дуже од 

12 часова, а краће од 24 часа;
б) на половину пуне дневнице:
– за време проведено на службеном путу дуже од осам 

часова, а краће од 12 часова;
– остатак времена проведеног на службеном путу краћи 

од 12 часова
(2) Уколико су запосленом обезбеђени преноћиште и 

исхрана на службеном путу, запослени има право на 60% од 
висине дневнице;

3) дневницу за службено путовање у иностранство која 
не може прећи 40 Евра дневно у динарској противвредно-
сти по средњем курсу НБС на дан исплате. Право на днев-
ницу се стиче после првих 12 сати проведених у иностран-
ству, а свака следећа после наредних 24 сата проведених у 
иностранству. Путни трошкови се признају у целини према 
приложеном рачуну, а трошкови смештаја само до хотела 
категорије четири звездице;

4) трошкова превоза сопственим путничким аутомоби-
лом у службене сврхе до износа 30% цене једног литра гори-
ва по пређеном километру;

5) трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на те-
рену (теренски додатак) у висини од 3% просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици Србији према послед-
њим објављеним подацима надлежног органа за статисти-
ку, ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и 
исхрану без накнаде. 

Члан 24.
Запослени има право на месечну накнаду за трошкове 

исхране у току рада у висини од 500,00 динара по радном 
дану, са садржаним порезом и доприносима на терет запо-
сленог (бруто износ).

Месечна накнада за исхрану у току рада из става 1. овог 
члана исплаћује се по истеку месеца истовремено са конач-
ном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосле-
ног за текући месец.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег 
одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запо-
сленом у Републици Србији са садржаним порезом и до-
приносима на терет запосленог (бруто износ) по подацима 
републичког органа надлежног за статистику за децембар 
претходне године.

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 3. 
овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, 
без пореза и доприноса (нето износ).

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању 
краћем од 20 радних дана или је искористио мањи број дана 
од права на пуни годишњи одмор у случају престанка рад-
ног односа код послодавца, има право на сразмерни износ 
регреса.

Послодавац може у случају ванредне интервенције на 
водововодној или канализационој мрежи и комуналним 
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објектима запосленима који раде на терену дуже од пуног 
радног времена да обезбеди оброк.

Послодавац је дужан да у случајевима када се обављају 
послови под условима и на начин дефинисан претходним 
ставом, у случајевима када се они обављају на температура-
ма нижим од -5 и вишим од + 30 запосленима обезбеди аде-
кватна заштитна средства и неопходне количине адекватних 
течности за пиће.

6) Друга примања

Члан 25.
Послодавац је дужан да запосленом исплати у складу са 

општим актом и то:
– отпремнину при престанку радног односа ради ко-

ришћења права на пензију у висини износа три просечне 
зараде у Београду према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за статистику или у висини 
износа три зараде коју је запослени остварио за месец који 
претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина уколико 
је то повољније за запосленог;

– накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти 
члана уже породице, а члановима уже породице у случају 
смрти запосленог, у висини прoсeчних трoшкoвa пoгрeбних 
услугa јавног комуналног предузећа;

– накнаду штете због повреде на раду или професионал-
ног обољења.

Члановима уже породице запосленог сматрају се родите-
љи, усвојилац, брачни друг, ванбрачни друг у случају засни-
вања трајне заједнице живота, деца и усвојеник запосленог.

Накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти 
члана уже породице, када је код послодавца запослено више 
чланова уже породице, солидарна помоћ исплатиће се само 
оном запосленом који је сносио трошкове сахране – доно-
сиоцу оригиналног рачуна, у висини прoсeчних трoшкoвa 
пoгрeбних услугa јавног комуналног предузећа. 

У случају смрти запосленог, ако запослени нема члано-
ве уже породице, накнада трошкова погребних услуга ис-
платиће се лицу које је сносило трошкове сахране у висини 
прoсeчних трoшкoвa пoгрeбних услугa јавног комуналног 
предузећа.

Члан 26.
Послодавац може, уколико су обезбеђена финансијска 

средства, да деци и усвојеницима преминулог запосленог 
док су на редовном школовању, а најдуже до навршених 26 
година живота, исплаћује новчану помоћ.

Висина новчане помоћи из става 1. овог члана утврђује 
се за:

1. децу предшколског узраста и ученицима основне шко-
ле – у висини 15% просечне зараде исплаћене код послодав-
ца за месец који претходи месецу исплате новчане помоћи;

2. ученицима средње школе док су на редовном школо-
вању, а најдуже до навршених 20 година живота – у виси-
ни 20% просечне зараде исплаћене код послодавца за месец 
који претходи месецу исплате новчане помоћи;

3. високо образовање док су на редовном школовању, 
а најдуже до навршених 26 година живота – у висини 25% 
просечне зараде исплаћене код послодавца за месец који 
претходи месецу исплате новчане помоћи.

Новчана помоћ исплаћује се месечно, а послодавац и 
прималац помоћи закључују уговор.

Исплатом новчане помоћи послодавац се не обавезује да 
заснује радни однос са децом преминулог запосленог.

Члан 27.
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или 

у вези са радом, послодавац је дужан да му надокнади ште-
ту, у складу са законом, општим актом, закљученим угово-
ром о осигурању и овим уговором.

О захтеву запосленог за накнаду штете из става 1. овог 
члана одлучује директор, на предлог комисије коју именује 
директор у року од пет дана од дана подношења захтева за 
накнаду штете, а чији чланови су обавезно по један пред-
ставник репрезентативних синдиката код послодавца. Ко-
мисија утврђује све чињенице у вези са поднетим захтевом, 
постојање одговорности послодавца или другог запосленог 
код послодавца за насталу штету, као и висину штете.

На основу предлога комисије из става 2. овог члана ди-
ректор доноси решење којим се поднети захтев усваја као 
основан и обавезује се послодавац да запосленом надокна-
ди штету и рок у коме се штета исплаћује или се поднети 
захтев одбија као неоснован.

Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде 
или штете на раду или у вези са радом послодавац и запо-
слени не споразумеју о накнади штете, запослени има пра-
во да накнаду штете захтева пред надлежним судом. 

Члан 28.
Послодавац може деци запосленог старости до 15 годи-

на да обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности 
до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се 
уређује порез на доходак грађана.

Уколико су код послодавца запослена оба родитеља, по-
клон може да оствари само један родитељ.

Члан 29.
Право на јубиларну награду поводом непрекидног рада 

запосленог код послодавца, запослени стиче након прове-
дених првих десет година рада, а после тога сваке пете го-
дине непрекидног рада код послодавца.

Запослени има право на јубиларну награду поводом ју-
биларне године рада и то:

– за 10 година – 0,75 просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 15 година – једне просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 20 година – 1,5 просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 25 година – две просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 30 година – 2,5 просечна зарада код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 35 година – три просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата; 

– за 40 година – 3,3 просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата. 

– за 45 година – 3,5 просечне зараде код послодавца за 
месец који претходи месецу у којем се врши исплата.

У непрекидан рад из става 1. овог члана урачунава се и 
време проведено на одслужењу или дослужењу војног рока, 
упућивању на рад у иностранство од стране послодавца и 
упућивању на рад код другог послодавца извршено у складу 
са законом.

Под зарадом у смислу овог члана подразумева се бруто 
зарада код послодавца.

Члан 30.
Запослени имају право на добровољно пензијско осигу-

рање, до висине неопорезивог износа у складу са Законом о 
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порезу на доходак грађана, за које премију плаћа послода-
вац, уколико за то има обезбеђена финансијска средства и 
сагласност оснивача. 

Послодавац је дужан да на свој терет колективно осигура 
запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне 
болести, смањења или губитка радне способности, у складу 
са програмом пословања.

Висину премије осигурања утврђује надлежни орган код 
послодавца. 

Послодавац може, поред осигурања из ст. 1. и 2. овог 
члана, да осигура запослене који раде на радним местима 
са посебним условима рада, у увећаном износу, у висини 
расположивих средстава утврђених програмом пословања, 
од последица незгода на раду, професионалних обољења и 
обољења у вези са радом, у циљу спровођења квалитетне 
додатне социјалне заштите.

Послодавац је дужан да обавести запослене и репрезента-
тивне синдикате о условима и начину остваривања права по 
основу осигурања из ст. 2. и 3. овог члана.

6. Солидарна помоћ

Члан 31.
Послодавац је дужан да до укупног износа средстава 

предвиђених финансијским планом послодавца за текућу 
годину за исплату солидарне помоћи запосленом обезбеди 
право и исплати солидарну помоћ за случајеве:

– теже болести, набавке лекова и медицинско-техничких 
помагала запосленог или чланова уже породице; 

– дуже болести запосленог (непрекидно одсуство са 
рада дуже од 6 месеци);

– здравствене рехабилитације запосленог услед теже бо-
лести; 

– наступања теже инвалидности; 
– ублажавања последица елементарних и других непогода; 
– набавка медицинско – техничких помагала за рехаби-

литацију запосленог или чланова његове уже породице;
– пружања помоћи породици умрлог запосленог;
– за рођење детета запосленог и потпуно усвојење дете-

та од стране запосленог;
– помоћ у случају вантелесне оплодње запослене одно-

сно брачног друга запосленог.
Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се 

брачни друг запосленог, ванбрачни друг запосленог са ко-
јим је заснована трајна заједница живота, малолетна деца 
и усвојеник запосленог и незапослена деца и незапослени 
усвојеник запосленог на редовном школовању до наврше-
них 26 година старости под условом да живе у заједничком 
породичном домаћинству са запосленим и да нису заснова-
ла брачну заједницу, деца и усвојеник запосленог са посеб-
ним потребама која нису засновала радни однос, као и дете 
запосленог које не живи у породичном домаћинству са за-
посленим, јер је решењем о разводу браку поверено на бригу 
и старање другом родитењу. 

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати 
солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјал-
ног положаја, под условом да за то има обезбеђена матери-
јална средства и то у висини од 41.800,00 динара без пореза 
и доприноса по запосленом на годишњем нивоу.

Послодавац је дужан да у случају смрти запосленог, која 
је наступила као последица несреће на послу, ужој породици 
запосленог исплати једнократну солидарну помоћ у виси-
ни пет просечних месечних зарада предузећа, за месец који 
претходи месецу у којем се врши исплата.

Исплата солидарне помоћи у текућој години врши се до 
укупног износа средстава предвиђених финансијским пла-
ном послодавца за текућу годину.

Члан 32.
Обезбеђење права и начин исплате примања из чл. 25, 

28, 29. и 31. овог уговора ближе ће се регулисати општим 
актима послодавца.

Одлуку о исплати солидарне помоћи из члана 31. ст. 3. и 
4. овог уговора доноси директор.

Послодавац је дужан да општа акта из става 1. овог чла-
на донесе у року од 90 дана од ступања на снагу овог уго-
вора, уз обавезно учешће представника репрезентативних 
синдиката.

III. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 33.
Радни однос може да заснује лице које испуњава опште 

услове утврђене законом и општим актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца. 

Запослени заснива радни однос закључивањем уговора 
о раду.

У циљу попуњавања слободних радних места са запо-
сленима у радном односу, послодавац је дужан да пре при-
јема нових запослених распише интерни оглас и исти обја-
ви на огласним таблама предузећа.

Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду 
кандидата обавести о послу, условима рада, правима и оба-
везама из радног односа и правилима утврђених одредбама 
Закона и овог уговора.

Пре закључивања уговора о раду, кандидат је дужан да 
послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености 
услова за рад на пословима за које заснива радни однос, а 
према условима утврђеним општим актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца.

За послове на којима се захтевају посебне здравствене 
и психофизичке способности или се послови обављају под 
специфичним или отежаним условима рада и као такви су 
утврђени општим актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца, врши се претходна провера здрав-
ствених и психофизичких способности кандидата о трошку 
послодавца.

За послове за које су прописани посебни услови рада 
(послови са повећаним ризиком) уговор о раду може да се 
закључи са кандидатом за кога је утврђено од стране надле-
жног здравственог органа да је здравствено способан за рад 
на тим пословима.

Члан 34.
Послодавац је дужан да запосленом омогући да по 

условима и на начин прописан законом и овим уговором, 
остварује своја права која му припадају на раду и у вези са 
радом.

Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за зашти-
ту права омогући синдикалној организацији увид у приме-
ну овог уговора и остваривање права запослених.

1. Заснивање радног односа

Члан 35.
Радни однос заснива се закључивањем уговора о раду 

под условима прописаним у закону, а у складу са посебним 
колективним уговором и овим уговором.

О потреби заснивања радног односа одлучује директор 
у складу са Програмом пословања за пословну годину.

Уговор о раду закључује запослени и послодавац. У име 
послодавца уговор о раду закључује директор или запослени 
кога директор овласти. Овлашћење се даје у писаној форми.
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Уговор о раду закључују запослени и послодавац на не-
одређено или одређено време, као и за рад са непуним рад-
ним временом или повећаним ризиком у складу са законом. 

Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на 
рад у писаном облику.

Ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду 
у складу са претходним ставом овог члана сматра се да је 
запослени засновао радни однос на неодређено време да-
ном ступања на рад. 

Запослени остварују права и обавезе из радног односа 
даном ступања на рад.

Послодавац је дужан да репрезентативним синдикатима 
достави информације по свим основама о новопримљеним 
запосленима, у складу са законским прописима.

О појединачним правима, обавезама и одговорностима 
из радног односа одлучује директор или запослени кога ди-
ректор овласти. Овлашћење се даје у писаној форми.

Запосленом се доставља решење о остваривању права, 
обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о прав-
ном леку.

Члан 36.
Уговором о раду не могу се утврдити мања права и не-

повољнији услови од права и услова предвиђених законом, 
посебним колективним уговоромима и овим уговором.

Члан 37.
Радни однос на одређено време може да се заснује у слу-

чајевима и под условима утврђеним законом, с тим да тако 
заснован радни однос непрекидно или са прекидом не може 
да траје дуже од 24 месеци, осим у следећим случајевима:

– када треба заменити запосленог који је привремено 
одсутан (боловање, рад у иностранству, обављање јавне 
функције и одслужење војног рока) до његовог повратка;

– када се привремено повећа обим посла, рад на одре-
ђеном пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до 
завршетка пројекта и 

– у другим случајевима предвиђеним законом.
Послодавац може са истим запосленим да закључи нови 

уговор о раду на одређено време по истеку рока из става 
1. ал. 1. и 2. овог члана по истом, односно другом правном 
основу, у складу са овим чланом.

Члан 38.
Општим актом о организацији и систематизацији по-

слова код послодавца утврђују се радна места за која је, као 
посебан услов за рад, предвиђено да запослени одређено 
време проведе на пробном раду. 

Уговором о раду утврђује се дужина трајања, отказ проб-
ног рада и начин провере радне и стручне способности.

Пробни рад може да траје најдуже шест месеци.
Пробни рад у смислу става 1. овог члана не може се 

утврдити за приправника.

Члан 39.
Радне и стручне способности запосленог за време проб-

ног рада утврђује комисија, коју именује директор.
Комисија се састоји од најмање три члана који морају 

имати најмање исти степен стручне спреме као и запослени 
чија се способност испитује, с тим што по једног члана пре-
длажу репрезентативни синдикати.

Запосленом који за време пробног рада није показао од-
говарајуће радне и стручне способности престаје радни од-
нос истеком рока одређеног у уговору о раду.

Запослени и послодавац за време пробног рада могу да 
откажу уговор о раду, са отказним роком који не може бити 
краћи од пет радних дана. послодавац је дужан да образло-
жи отказ уговора о раду.

2. Приправници

Члан 40.
Послодавац може да заснује радни однос са лицем које 

први пут заснива радни однос, у својству приправника, за 
занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен 
захтеване стручне спреме, односно образовања ако је то као 
услов за рад на одређеним пословима утврђено законом и 
општим актом о организацији и систематизацији послова 
код послодавца.

Приправнику приправнички стаж траје:
– на пословима на којима се захтева висока стручна 

спрема девет месеци,
– на пословима на којима се захтева виша стручна спре-

ма шест месеци и
– на пословима на којима се захтева средња стручна 

спрема три месеца.
За време трајања приправничког стажа приправник 

остварује основну зараду у износу од 80% основне зараде 
предвиђене за послове које обавља.

За време приправничког стажа приправник остварује и 
сва друга права из радног односа, у складу са законом, овим 
уговором и уговором о раду.

Директор послодавца месец дана пре истека приправнич-
ког стажа именује комисију за полагање приправничког ис-
пита.

Комисија из става 5. овог члана приправнику одређује 
тему коју је дужан да обради и коју је дужан да пред истом 
одбрани.

Након полагања приправничког испита комисија о 
успешности обрађене теме и одбране извештава директора.

Приправнику који не покаже одговарајућу успешност у 
обради и одбрани задате теме престаје радни однос.

3. Измена уговора о раду

Члан 41.
У току рада, послодавац може запосленом да понуди да 

се измене поједини уговорени услови рада (у даљем тексту: 
анекс уговора о раду) у случајевима и под условима утврђе-
ним законом, овим уговором и уговором о раду. 

Послодавац анекс уговора о раду може запосленом да 
понуди и у следећим случајевима: при увођењу нових, од-
носно укидању постојећих послова, статусним или органи-
зационим променама, премештају запослених зависно од 
њихових способности, примена мера за унапређењем техно-
логије рада и радних поступака, отклањања узрока застоја у 
раду или лоших односа међу запосленима, бољем функцио-
нисању делова система рада и у другим ситуацијама.

Запосленом који одбије да закључи анекс уговора о раду 
у смислу става 1. овог члана, послодавац може да откаже 
уговор о раду.

Члан 42.
Уз анекс уговора о раду, сагласно претходном члану 

овог уговора, послодавац је дужан да запосленом у писаном 
облику достави писмено обавештење које садржи: разло-
ге за понуђени анекс уговора о раду, рок у коме запослени 
треба да се изјасни који не може бити краћи од осам радних 
дана и правне последице које могу да настану непотписива-
њем анекса уговора.
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Сматра се да је запослени одбио понуду за закључивање 
анекса уговора о раду ако не потпише анекс уговора о раду 
у датом року.

Ако запослени потпише анекс уговора о раду у оставље-
ном року, задржава право да пред надлежним судом оспора-
ва законитост тог анекса уговора о раду.

Запослени који одбије понуду анекса уговора о раду у 
остављеном року, задржава право да у судском поступку 
поводом отказа уговора о раду, у складу са законом, оспо-
рава законитост анекса уговора. 

Члан 43.
Ако је потребно да се одређени посао изврши без одла-

гања, запослени може бити привремено премештен на дру-
ге одговарајуће послове на основу решења, без понуде анек-
са у смислу члана 41. овог уговора, најдуже 45 радних дана у 
периоду од 12 месеци.

У случају премештаја из става 1. овог члана запослени 
задржава основну зараду утврђену за посао са кога се пре-
мешта ако је то повољније за запосленог.

Одредбе члана 41. овог уговора не примењују се и у слу-
чају закључивања анекса уговора о раду на иницијативу за-
посленог.

Измена личних података о запосленом и података о по-
слодавцу и других података којима се не мењају услови рада 
може да се констатује анексом уговора о раду, на основу од-
говарајуће документације, без спровођења поступка за по-
нуду анекса у смислу члана 41. овог уговора.

Уговор о раду са анексима који су саставни део тог уго-
вора могу да се замене пречишћеним текстом уговора о 
раду, који потписују послодавац и запослени.

4. Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање

Члан 44.
Послодавац је обавезан да у складу са променама за-

конских и других прописа, техничко-технолошким унапре-
ђењима, потребама процеса рада и увођењем нове орга-
низације рада код послодавца, обезбеди услове за стручно 
оспособљавање, усавршавање и стицање посебних знања и 
способности за рад у својој струци, специјализацију запо-
слених у земљи и иностранству (постдипломске студије, 
специјализацију, симпозијум, курс, семинар и сл).

Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно 
оспособљава и усавршава за рад. 

Послодавац може да стипендира школовање потребних 
кадрова предузећа.

Послодавац сноси трошкове образовања и стручног 
оспособљавања само уколико се запослени образује или 
стручно оспособљава за потребе послодавца, до висине ра-
сположивих средстава утврђених програмом пословања за 
текућу годину, а у складу са планом и програмом образо-
вања и стручног оспособљавања донетим за текућу годину 
код послодавца.

Послодавац може да сноси трошкове стручног усавр-
шавања набавком стручне литературе, упућивањем запо-
слених на семинаре, студијске групе и сличне облике уса-
вршавања, само уколико се запослени стручно усавршава 
за потребе послодавца, до висине расположивих средстава 
утврђених програмом пословања за текућу годину.

Међусобна права и обавезе између послодавца и запо-
сленог који је упућен на образовање или стручно оспосо-
бљавање уређују се посебним уговором.

5. Радно време

Члан 45.
Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно.
Радни дан траје осам часова, а радна недеља траје пет 

радних дана.
Општим актом послодавца може да се утврди радно 

време краће од 40 часова недељно, а не краће од 36 часова 
недељно у складу са законом.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује 
директор послодавца или запослени које директор овласти.

Директор је у обавези да почетак и крај радног времена 
усагласи са технолошким процесима послодавца и да обаве-
сти запослене о распореду и промени распореда радног вре-
мена најмање пет дана унапред пре промене распореда рад-
ног времена, осим у случају увођења прековременог рада.

Распоред, почетак и завршетак радног времена у оквиру 
радне недеље утврђује се полазећи од следећег:

– на пословима где процес рада то дозвољава, радно 
време је једнократно, радна седмица траје пет радних дана, 
а суботом и недељом се не ради;

– на пословима где процес рада траје непрекидно или 
дуже од радног времена рад се организује у сменама или 
турнусима.

Изузетно послодавац може да обавести запосленог о ра-
спореду и промени распореда радног времена у краћем року 
од пет дана али не краћем од 48 часова унапред у случају по-
требе посла услед наступања непредвиђених околности.

У случају да је рад организован у сменама или то захтева 
организација рада, пуно или непуно радно време запосле-
ног не мора бити распоређено једнако по радним недељама, 
већ се утврђује као просечно недељно радно време на ме-
сечном нивоу.

Члан 46.
Радно време између 22 часа и 6 часова наредног дана 

сматра се радом ноћу и представља посебан услов рада у 
погледу утврђивања права и заштите запослених.

Када је рад организован у сменама које укључују ноћни 
рад, мора се организовати тако да у току месеца запослени 
посао обавља у различитим сменама најмање једну трећину 
радног времена и да запослени не ради непрекидно више од 
једне радне недеље ноћу, а дуже само уз његову писану са-
гласност. 

Члан 47.
Запослени који заснива радни однос са непуним радним 

временом своја права из радног односа остварује сразмер-
но времену проведеном на раду и оствареним резултатима 
рада у складу са законом.

Члан 48.
Запосленом који обавља одређене послове на радном 

месту са повећаним ризиком може да се скрати радно време 
у складу са Законом. 

На основу извршене процене ризика и стручне анали-
зе, за радно место са повећаним ризиком, може да се као 
превентивна мера за безбедан и здрав рад утврди скраћено 
радно време, додатне и једнократне паузе, као и друге мере. 
Дужина скраћеног радног времена утврђује се на основу из-
вршене процене ризика и стручне анализе службе медици-
не рада.

Актом о процени ризика за обављање одређених послова 
на радном месту са повећаним ризиком, послодавац може да 
утврди као меру за безбедан и здрав рад скраћено радно време.

Запослени који раде скраћено радно време имају иста 
права као и запослени који раде пуно радно време.
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Члан 49.
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже 

од пуног радног времена у случају више силе, изненадног 
повећања обима посла и у другим случајевима када је неоп-
ходно да се у одређеном року заврши посао који није пла-
ниран (прековремени рад).

Решење о одређивању прековременог рада, које доноси 
директор, може бити донето само на основу образложеног 
писаног предлога непосредног руководиоца организационе 
јединице за сваког запосленог за којег се предлаже одређи-
вање прековременог рада. Образложени предлог мора да 
садржи образложење околности сваког случаја који захтева 
одређивање прековременог рада за запосленог.

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова 
недељно.

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно 
укључујући и прековремени рад.

Члан 50.
Директор послодавца, у складу са законом, може врши-

ти и прерасподелу радног времена посебним решењем и то:
– кад то захтева природа делатности ради обезбеђења 

потребног обима и квалитета услуга; 
– у циљу боље организације рада и рационалнијег кори-

шћења средстава рада; 
– због рационалног коришћења радног времена, у циљу 

извршавања одређених послова у утврђеним роковима. 
Прерасподела радног времена врши се тако да укупно 

радно време запосленог у периоду од шест месеци у току 
календарске године у просеку не буде дуже од уговореног 
радног времена запосленог.

У случају прерасподеле радног времена, може да се утвр-
ди да се прерасподела радног времена не везује за календар-
ску годину, односно да може трајати и дуже од шест месеци, 
а најдуже девет месеци.

Запосленом који се сагласио да у прерасподели радног 
времена ради у просеку дуже од времена утврђеног у ст. 2. 
и 3. овог члана, часови рада дужег од просечног радног вре-
мена обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад.

Послодавац је дужан да запосленом изда решење о пре-
расподели радног времена као и план коришћења слободних 
дана, најмање десет дана пре почетка реализације прераспо-
деле.

У случају прерасподеле радног времена, радно време не 
може да траје дуже од 60 часова недељно.

Прерасподела радног времена не може се вршити на по-
словима на којима је уведено скраћено радно време.

Запослени коме је одређена прерасподела радног вре-
мена прима зараду за пун фонд часова и када ради дуже и 
када ради краће од пуног радног времена, односно обрачун 
његове зараде и накнада утврђује се према пуном радном 
времену.

У случају прерасподеле, запослени не остварују истовре-
мено и право на увећану зараду по основу сменског рада и 
рада недељом.

6. Одмори и одсуства

Члан 51.
Запослени има право на одмор у току рада: дневни од-

мор, недељни одмор и годишњи одмор у складу са законом 
и општим актом послодавца.

Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног 
рада доноси директор.

а) Годишњи одмор

Члан 52.
Запослени имају право на годишњи одмор, у складу са 

Законом, овим уговором и општим актом послодавца, од 
најмање 20 радних, а највише 30 радних дана по свим осно-
вама, осим за запослене који раде под посебно тешким и по 
здравље штетним пословима, којима годишњи одмор може 
трајати и дуже од тридесет радних дана, а најдуже 35 рад-
них дана, а у складу с актом овлашћене институције.

Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20 радних 
дана увећава по основу:

1) радног искуства; 
2) сложености послова радног места односно доприноса 

запосленог на радном месту; 
3) инвалидности рада – здравственог стања запосленог 

или члана уже породице и 
4) посебних отежаних услова рада. 

Члан 53.
Послодавац је дужан да запосленом утврди дужину го-

дишњег одмора за сваку календарску годину од најмање 20 
радних дана.

Дужина годишњег одмора запосленог увећава се по 
основу:

1) Радног искуства до седам радних дана и то:
– за навршених три до шест година три радна дана;
– за навршених седам до девет година пет радних дана;
– за навршених преко девет година седам радних дана.
2) Сложености послова – доприноса у раду: до пет рад-

них дана и то: 
– за послове за које се захтева од I до IV 
степена стручне спреме  два радна дана; 
– за послове за које се захтева V и VI
 степен стручне спреме  три радна дана; 
– за послове за које се захтева VII и VIII
степен стручне спреме и докторске 
студије  четири радна дана; 
– за послове са посебним овлашћењима
и одговорностима  пет радних дана. 
3) По основу услова рада до седам радних дана и то:
– у случају услова рада који подразумевају тешке физич-

ке напоре, рад на температури нижој од минус 10 или вишој 
од 30 степени целзијусових, руковање штетним или отров-
ним материјама  седам радних дана;

– у случају услова рада који подразумевају повећане опа-
сности од повреде на раду пет радних дана.

4) Запосленом: инвалиду, самохраном родитељу са дете-
том до седам година, запосленом са једним малолетним де-
тетом или са више малолетне деце, запосленом који у свом 
домаћинству издржава дете које има сметње у психофизич-
ком развоју четири радна дана; 

5) За радна места са посебним условима рада као и на 
другим радним местима са посебним специфичностима у 
зависности од основне делатности предузећа запосленом се 
увећава дужина годишњег одмора до седан радних дана. 

Запосленом мушкарцу са 30 година пензијског стажа и 
запосленој жени са 25 година пензијског стажа и 50 година 
живота запосленог и запослене утврђује се дужина годи-
шњег одмора у трајању од 30 радних дана. 

Члан 54.
Годишњи одмор користи се једнократно или у два или 

више делова, у складу са законом.
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Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, 
први део користи у трајању од најмање две радне недеље 
непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније 
до 30. јуна наредне године.

Запослени има право да годишњи одмор користи у два 
дела, осим ако се са послодавцем споразуме да годишњи од-
мор користи у више делова.

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора 
из члана 52. став 1. овог уговора (сразмерни део) за сваки 
месец дана рада у календарској години у којој је засновао 
радни однос или у којој му престаје радни однос.

Запослени не може да се одрекне права на годишњи од-
мор, нити му се то право може ускратити. 

Члан 55.
Распоред коришћења годишњег одмора утврђује посло-

давац, уз претходну консултацију запосленог, према плану 
коришћења годишњег одмора за сваку годину, у складу са 
потребама процеса рада послодавца.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси дирек-
тор или запослени кога директор овласти у писаној форми 
и може доставити запосленом у електронској форми, а на 
захтев запосленог послодавац је дужан да то решење доста-
ви и у писаној форми, најкасније 15 дана пре датума одре-
ђеног за почетак коришћења годишњег одмора.

Послодавац може да измени време одређено за коришће-
ње годишњег одмора ако то захтевају потребе посла, најка-
сније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење го-
дишњег одмора.

Уколико се запосленом због потребе посла измени вре-
ме за коришће годишњег одмора у периоду до пет радних 
дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора, 
послодавац је дужан да запосленом надокнади све стварне 
трошкове које запослени трпи услед измене. Запослени је 
дужан да пружи доказ о стварним трошковима ради оства-
ривања права на накнаду трошкова.

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан 
да запосленом који није искористио годишњи одмор у цели-
ни или делимично, исплати новчану накнаду уместо кори-
шћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у прет-
ходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног 
годишњег одмора.

Накнада из претходног става овог члана има карактер 
накнаде штете.

б) Одсуство са рада – плаћено одсуство

Члан 56.
Директор послодавца је дужан да запосленом омогући 

плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у 
календарској години у следећим случајевима:

– ступања у брак – седам радних дана
– рођења детета, порођаја супруге или усвајања детета – седам радних дана
– смрти члана уже породице (брачни друг, деца, родитељи 

запосленог, старатељ, усвојеник)
– седам радних дана

– за допринос у раду и изузетно залагање у ванредним 
околностима на предлог непосредног руководиоца, а уз 
сагласност послодавца 

– три радна дана

– – смрти брата или сестре запосленог – пет радних дана; 
– смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга 

запосленог и смрти лица које живе у заједничком домаћин-
ству са запосленим

– два радна дана

– болести члана уже породице на предлог надлежног лекара – седам радних дана
– неге детета са психо-физичким недостацима – седам радних дана
– селидбе сопственог домаћинства – четири радна дана
– полагања стручног или другог испита – 1-6 радних дана

– елементарних непогода – 3-5 радних дана
– коришћења организованог рекреативног одмора у циљу 

превенције радне инвалидности
– седам радних дана

– учествовања на спортским и радно-производним такмичењима – 3-7 радних дана
– добровољног давања крви и крвних деривата за сваки случај 

добровољног давања крви и крвних деривата
– три радна дана

– донирања органа – седам радних дана
– учешће на семинарима, трибинама и саветовањима које 

организје и на које су позвани представници репрезентатив-
них синдиката, уз сагласнот послодавца 

– 3-7 радних дана

– поласка детета у први разред основне школе – два радна дана.

Одсуство у случају добровољног давања крви запослени 
користи на дан давања крви и наредних дана.

Одсуство за случај порођаја супруге запосленог, смрти 
члана уже породице, превенције радне инвалидности, до-
бровољног давања крви, донирања органа и учествовања на 
спортским и радно-производним такмичењима не урачуна-
ва се у укупан број радних дана плаћеног одсуства у току ка-
лендарске године. 

Члановима уже породице из овог члана сматрају се: 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усво-
јеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком поро-
дичном домаћинству са запосленим.

Запослени има право да користи у току календарске го-
дине плаћено одсуство по сваком основу из става 1. овог чла-
на под условом да је поднео писмени захтев и одговарајућу 
документацију (доказ о разлозима за коришћење плаћеног 
одсуства). Изузетно у случају смрти члана уже породице, до-
каз се може доставити у року од пет дана од дана завршетка 
плаћеног одсуства.

Члан 57.
Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у тра-

јању дужем од пет дана, а највише до 30 радних дана у току 
календарске године у случају: полагања стручног испита 
или испита којим се стиче непосредно виши степен обра-
зовања у области у коју спадају послови које запослени оба-
вља, израде докторске дисертације, учешћа у студијским 
или експертским групама и другим облицима стручног уса-
вршавања, у случају донирања органа и у случају упућива-
ња на рехабилитацију по препоруци здравствене установе, 
ако трошкове сноси послодавац или синдикат.

Запослени је дужан да достави доказе о основу коришће-
ња плаћеног одсуства.

в) Неплаћено одсуство

Члан 58.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство од 

пет радних дана у току једне календарске године у следећим 
случајевима:

– неге члана уже породице: пет радних дана; 
– неге члана шире породице: три радна дана; 
– смрти сродника, који нису наведени у члану 56. овог 

уговора: два радна дана.
Запосленом се може изузетно одобрити неплаћено одсу-

ство од 30 радних дана до годину дана у току календарске 
године када директор послодавца оцени да то не ремети 
процес рада.

Одлуку о неплаћеном одсуству доноси директор посло-
давца решењем.

За време неплаћеног одсуствовања са рада запосленом 
мирују права из рада и по основу рада, осим ако законом 
није другачије предвиђено.
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г) Мировање радног односа

Члан 59.
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду 

и по основу рада у случајевима утврђеним законом, осим 
права и обавеза за које је законом другачије одређено.

Запослени има право да се врати на рад у року од 15 
дана од дана престанка разлога за мировање радног односа.

IV. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

1. Разлози за престанак радног односа

Члан 60. 
Запосленом радни однос престаје:
– истеком рока за који је заснован;
– кад наврши 65 година живота и најмање 15 година ста-

жа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије не 
споразумеју,

– споразумом између послодавца и запосленог,
– отказом уговора о раду од стране послодавца и запо-

сленог,
– на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег 

од 18 година живота;
– смрћу запосленог;
– у другим случајевима предвиђеним законом.
Запосленом радни однос престаје независно од његове 

воље и воље послодавца у случајевима утврђеним законом.

Члан 61.
Запосленом престаје радни однос независно од његове 

воље и воље послодавца:
1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код 

запосленог дошло до губитка радне способности – даном до-
стављања правноснажног решења о утврђивању губитка рад-
не способности;

2. ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној 
одлуци суда или другог органа, забрањено да обавља одређе-
не послове, а не може да му се обезбеди обављање других по-
слова – даном достављања правноснажне одлуке;

3. ако због издржавања казне затвора мора да буде одсу-
тан са рада у трајању дужем од шест месеци – даном ступа-
ња на издржавање казне;

4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна или 
заштитна мера у трајању дужем од шест месеци и због тога 
мора да буде одсутан са рада – даном почетка примењивања 
те мере;

5. у случају престанка рада послодавца у складу са законом.

Члан 62.
Радни однос може да престане на основу писаног спора-

зума послодавца и запосленог. Пре потписивања споразума 
из става 1. овог члана послодавац је дужан да запосленог 
писаним путем обавести о последицама до којих долази у 
остваривању права за случај незапослености. 

2. Отказ од стране запосленог

Члан 63.
Запослени има право да послодавцу откаже уговор о 

раду. 
Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у 

писаном облику, најмање 15 дана пре дана који је запослени 
навео као дан престанка радног односа (отказни рок), али 
не дуже од 30 дана.

У случају отказа из става 1. овог члана, због повреде 
обавеза од стране послодавца утврђених законом, општим 
актом, овим уговором или уговором о раду, запослени има 
сва права по основу рада, као у случају да му је законито 
престао радни однос. 

3. Отказ од стране послодавца

Члан 64.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду у 

складу са законом ако за то постоје оправдани разлози који 
се односе на:

– радну способност запосленог и његово понашање;
– повреду радне обавезе кривицом запосленог;
– непоштовање радне дисциплине од стране запосленог.
Запосленом може да престане радни однос ако за то по-

стоји оправдан разлог који се односи на потребе послодав-
ца, и то:

1. ако услед технолошких, економских или организаци-
оних промена престане потреба за обављањем одређеног 
посла или дође до смањења обима посла;

2. ако одбије закључење анекса уговора о раду у смислу 
члана 41. став 3. овог уговора.

а) Радна способност запосленог и његово понашање

Члан 65.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду 

ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну 
способност запосленог у складу са законом, овим уговором 
и уговором о раду.

Ако запослени у периоду од три месеца не покаже по-
требна знања и способности за обављање послова на који-
ма ради, односно не остварује одговарајуће резултате рада, 
непосредни руководилац покреће поступак за утврђивање 
знања и способности, односно утврђивање резултата рада 
тог запосленог.

Захтев за покретање поступка у писаној форми који са-
држи разлоге због којег се покретање поступка предлаже у 
смислу става 2. овог члана доставља се директору, који је 
дужан да одмах по добијању захтева образује комисију која 
утврђује знања и способности, односно за утврђивање ре-
зултате рада тог запосленог.

Комисија из става 3. овог члана мора да буде састављена 
од лица која имају најмање исти степен стручне спреме, од-
носно образовања као запослени чије се способности утвр-
ђују, с тим што по једног члана предлажу репрезентативни 
синдикати.

Комисија из става 3. овог члана утврђује чињенично 
стање на следеће начине:

– увидом у радну документацију запосленог (радни на-
лози, планови рада, радне листе и сл);

– непосредним увидом у рад запосленог;
– писаним образложењем непосредног руководиоца за-

посленог;
– узимањем изјава од запосленог, непосредног руко-

водиоца запосленог и од других запослених који су имали 
увид у рад запосленог.

Члан 66.
Комисија је дужна да након утврђених чињеница под-

несе извештај директору о утврђеном чињеничном стању 
о знањима и способностима запосленог, односно резулта-
тима рада запосленог и да мишљење о оправданости или 
неоправданости захтева за покретање поступка за проверу 
знања и способности, односно резултата рада запосленог.
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Уколико комисија утврди оправданост захтева за покре-
тање поступка за проверу знања и способности, односно ре-
зултата рада запосленог у року од следећа три месеца, иста 
Комисија прати рад запосленог на сличан начин као што је 
описано у члану 65. став 5. овог уговора.

Комисија након тога доноси оцену, односно одлуку већи-
ном гласова од укупног броја чланова комисије и доставља 
је директору који је комисију образовао и синдикату.

Ако комисија утврди да запослени нема потребна знања 
и способности за обављање послова на којима ради, одно-
сно не остварује одговарајуће резултате рада, послодавац ће 
запосленом понудити обављање другог одговарајућег посла, 
односно послове за које је потребна нижа стручна спрема од 
оне коју запослени поседује, уз његову сагласност.

Уколико запослени није сагласан са понуђеним предло-
гом из претходног става или уколико не постоји радно ме-
сто према знањима и способностима или резултатима рада 
које запослени може да обавља, сагласно извештају односно 
оцени Комисије из става 3. овог члана, послодавац може 
запосленом отказати уговор о раду уз поштовање законом 
утврђене процедуре.

Запослени коме је уговор о раду отказан по основу из 
овог члана, има право да остане на раду (отказни рок) у за-
висности од стажа осигурања, а који не може бити краћи од 
осам нити дужи од 30 дана, и то:

1. осам дана, ако је навршио до 10 година стажа осигу-
рања;

2. петнаест дана, ако је навршио преко 10 до 20 година 
стажа осигурања;

3. тридесет дана, ако је навршио преко 20 година стажа 
осигурања.

Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана до-
стављања решења о отказу уговора о раду.

Запослени може, у споразуму са послодавцем, да преста-
не са радом и пре истека отказног рока, с тим што му се за то 
време обезбеђује накнада зараде у висини, и то:

1. у висини једне зараде – до 10 година непрекидног рада 
код послодавца;

2. у висини једне и по зараде – од 10 до 20 година непре-
кидног рада код послодавца;

3. у висини две зараде – преко 20 година непрекидног 
рада код послодавца.

Зарадом у смислу претходног става овог члана сматра 
се просек зараде запосленог за предходних 12 месеци који 
претходи месецу пре доношења решења о отказу уговора о 
раду у складу са законом и овим уговором.

Члан 67.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду 

ако за то постоји оправдани разлог који се односи на њего-
во понашање, и то:

1. ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду 
или у вези са радом;

2. ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 
дана од дана истека рока мировања радног односа из члана 
59. овог уговора, односно неплаћеног одсуства из члана 58. 
овог уговора.

б) Повреда радне обавезе кривицом запосленог

Члан 68.
Запосленом који својом кривицом учини повреду радне 

обавезе, послодавац може да откаже уговор о раду, и то:
1. ако несавесно или немарно извршава радне обавезе;
2. ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;
3. ако врши повреду права на синдикално организовање 

из члана 112. став 2;

4. ако нецелисходно или неодговорно користи средства 
рада;

5. ако не користи или ненаменски користи обезбеђена 
средства или опрему за личну заштиту на раду; 

6. ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за 
доношење одлуке о умањењу односно увећању зараде из 
члана 13. став 8. овог уговора и

7. у другим случајевима повреде радне обавезе које су 
утврђене Правилником о радној дисциплини и понашању 
запослених у ЈКП „Београдски водовод и канализација” и 
уговором о раду.

в) Непоштовање радне дисциплине од стране запосленог

Члан 69.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом 

који не поштује радну дисциплину, и то:
1. ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава 

налоге послодавца у складу са законом
2. ако не достави потврду о привременој спречености за 

рад у складу са законом и овим уговором
3. ако злоупотреби право на одсуство због привремене 

спречености за рад;
4. због доласка на рад под дејством алкохола или других 

опојних средстава, односно употребе алкохола или дру-
гих опојних средстава у току радног времена, које има или 
може да има утицај на обављање посла;

5. ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за 
заснивање радног односа; 

6. ако запослени који ради на пословима са повећаним 
ризиком на којима је као посебан услов за рад утврђена 
посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут 
оцени здравствене способности;

7. ако не поштује радну дисциплину прописану Правил-
ником о радној дисциплини и понашању запослених у ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и уговором о раду.

Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу 
анализу у здравствену установу коју одреди послодавац, о 
свом трошку, ради утврђивања околности из става 1. тач. 3) 
и 4) овог члана или да утврди постојање наведених околно-
сти на други начин у складу са општим актом послодавца. 
Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да 
изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисципли-
не у смислу става 1. овог члана.

г) Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду 
радних обавеза

Члан 70.
Послодавац може запосленом да, ако сматра да постоје 

олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, од-
носно непоштовање радне дисциплине није такве природе 
да запосленом треба да престане радни однос, уместо отка-
за уговора о раду, изрекне једну од следећих мера, и то:

1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у 
трајању од једног до 15 радних дана;

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запо-
сленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању 
до три месеца. Новчана казна се извршава на основу реше-
ња послодавца о изреченој мери, обуставом од зараде запо-
сленог, административним путем;

3) опомену са најавом отказа, без поновног упозорења, 
ако запослени у наредном периоду од шест месеци учини 
исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисци-
плине.
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4. Посебна заштита од отказа уговора о раду

Члан 71.
Оправданим разлогом за отказ уговора о раду, у смислу 

члана 64. овог уговора, не сматра се:
1) привремена спреченост за рад услед болести, несреће 

на раду или професионалног обољења;
2) за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета;

3) одслужење или дослужење војног рока;
4) чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, 

језик, национална припадност, социјално порекло, верои-
сповест, политичко или друго уверење или неко друго лич-
но својство запосленог;

5) обраћање запосленог синдикату или органима надле-
жним за заштиту права из радног односа у складу са Зако-
ном, општим актом и овим уговором. 

Члан 72.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у слу-

чајевима из чл. 68. и 69. испоштује процедуру прописану 
Законом која се односи на писано упозорење, рок застаре-
лости, достављање акта о отказу уговора о раду и обавезе 
исплате зараде и накнаде зараде.

5. Поступак пре престанка радног односа или изрицања 
друге мере

а) Утврђивање одговорноасти запосленог

Члан 73.
Ступањем на рад запослени преузима дужности и оба-

везе на раду и у вези са радом (радне обавезе и радна ди-
сциплина). Запослени који својом кривицом не испуњава 
радне обавезе, не поштује радну дисциплину или се не при-
држава одлука донетих код послодавца одговара за повреду 
радне обавезе у складу са Законом, овим уговором и угово-
ром о раду. 

Кривична одговорност, односно одговорност за при-
вредни преступ или прекршај не искључује одговорност за-
посленог за повреду радних обавеза, ако та радња предста-
вља повреду радне обавезе.

Запослени је одговоран за повреде радне обавезе утвр-
ђене Правилником о радној дисциплини и понашању запо-
слених код послодавца и уговором о раду. 

Поступак утврђивања одговорности запосленог за по-
вреде радне обавезе, непоштовања радне дисциплине или 
непридражавања одлука донетих код послодавца обухвата: 
писмену пријаву, именовање комисије за утврђивање чи-
њеничног стања (по једног члана именују репрезентативни 
синдикати и синдикат чији је запослени члан, уколико за-
послени није члан репрезентативног синдиката), поступак 
утврђивања чињеничног стања, писани извештај комисије 
о утврђеном чињеничном стању и одлуку послодавца са об-
разложењем.

Члан 74.
Запослени одговара за повреду радне обавезе коју је 

учинио својом кривицом у стању урачунљивости. 
Довођење себе у стање неурачунљивости услед употребе 

алкохола или опојних средстава не искључује одговорност 
запосленог за повреде радних обавеза.

Урачунљивим се сматра онај запослени који је у време 
извршења повреде радне обавезе био способан да схвати 
значај свог понашања и да управља својим поступцима. 

Члан 75.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у 

складу са законом, овим уговором и уговором о раду, запо-
сленог писаним путем упозори на постојање разлога за от-
каз уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана 
од дана достављања упозорења да се изјасни о наводима из 
упозорења. 

У упозорењу послодавац је дужан да наведе основ за да-
вање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се 
стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозо-
рење наведен у ставу 1. овог члана.

Послодавац може запосленом из члана 65. став 1. овог 
уговора да откаже уговор о раду или изрекне неку од мера 
из члана 70. овог уговора, ако му је претходно дао писано 
обавештење у вези са недостацима у његовом раду, упут-
ствима и примереним роком за побољшање рада, а запосле-
ни не побољша рад у остављеном року.

Поступак утврђивања повреде радне обавезе запосленог 
утврдиће се Правилником о радној дисциплини и понаша-
њу запослених код послодавца.

Запослени уз изјашњење може да приложи мишљење 
синдиката чији је запослени члан, у року који је остављен 
запосленом из става 1. овог члана.

Послодавац је дужан да размотри приложено мишљење 
синдиката достављено у року из претходног става овог члана.

Члан 76.
У случају отказа уговора о раду запосленог на основу 

члана 64. став 2. тачка 1. овог уговора, послодавац не може 
да запосли друго лице на истим пословима у року од три 
месеца од дана престанка радног односа, осим у случају 
када послодавац даје отказ запосленом – особи са инвали-
дитетом кога послодавац, због губитка радне способности, 
проглашава технолошким вишком јер не постоје послови 
на које таквог запосленог може да премести. 

Ако пре истека наведеног рока настане потреба за оба-
вљањем истих послова, предност за закључивање уговора о 
раду има запослени коме је престао радни однос.

Члан 77.
Послодавац је дужан да изврши уплату свих доспелих 

зарада и других примања запосленом у року од 30 дана од 
дана престанка радног односа.

Запослени чији је радни однос престао има право да од 
послодавца захтева потврду која садржи датум заснивања и 
престанка радног односа и врсту, односно опис послова на 
којима је радио.

На захтев запосленог послодавац може дати и оцену ње-
говог понашања и резултата рада у потврди из претходног 
става овог члана или посебној потврди.

б) Рок застарелости

Члан 78.
Отказ уговора о раду из члана 64. став 1. овог уговора, 

послодавац може дати запосленом у року од шест месеци од 
дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, 
односно у року од годину дана од дана наступања чињеница 
које су основ за давање отказа. 

Отказ уговора о раду из члана 67. став 1. тачка 1. овог 
уговора послодавац може дати запосленом најкасније до ис-
тека рока застарелости за кривично дело утврђено законом.
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Члан 79.
Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику и 

обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.
Решење из става 1. овог члана је коначан даном доста-

вљања запосленом. 
Решење из става 1. овог члана доставља се запосленом 

лично у просторијама послодавца, односно на адресу пре-
бивалишта или боравишта запосленог. Уколико решење 
није могло бити достављено запосленом, стручна служба 
послодавца је дужна да о томе сачини писану белешку и ре-
шење о отказу уговора о раду објави на огласној табли по-
слодавца. По истеку осмог дана од дана објављивања реше-
ње се сматра достављеним. 

Запосленом престаје радни однос даном достављања ре-
шења осим ако законом или решењем није одређен други рок.

Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема ре-
шења у писаном облику обавести послодавца ако жели да 
спор у вези отказа уговора о раду решава пред арбитром. 

в) Удаљење запосленог

Члан 80.
Запослени може да буде привремено удаљен са рада:
1) ако је против њега започето кривично гоњење у скла-

ду са законом због кривичног дела учињеног на раду или у 
вези са радом;

2) ако непоштовањем радне дисциплине или повредом 
радне обавезе угрожава имовину веће вредности утврђене 
општим актом или уговором о раду;

3) ако је природа повреде радне обавезе, односно крше-
ње радне дисциплине, или понашање запосленог такво да 
не може да настави рад код послодавца пре истека рока од 
најмање осам дана од дана достављања упозорења, у коме 
запослени треба да се изјасни.

Удаљење из става 1. овог члана може да траје најдуже 
три месеца, у ком периоду је послодавац дужан да запосле-
ног врати на рад или да му откаже уговор о раду или изрек-
не другу меру у складу са законом, ако за то постоје оправ-
дани разлози утврђени овим уговором. 

Ако је против запосленог започето кривично гоњење 
због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом 
удаљење може да траје до правоснажног окончања тог кри-
вичног поступка.

Члан 81.
Запослени коме је одређен притвор удаљује се са рада од 

првог дана притвора, док притвор траје.

Члан 82.
За време привременог удаљења запосленог са рада у 

смислу чл. 80. и 81. овог уговора, запосленом припада нак-
нада зараде у висини једне четвртине, а ако издржава поро-
дицу у висини једне трећине месечне зараде коју је оства-
рио за месец пре привременог удаљења. 

Накнада зараде за време привременог удаљења у смислу 
члана 81. овог уговора, исплаћује се на терет органа који је 
одредио притвор.

Члан 83.
Запосленом за време привременог удаљења са рада при-

пада разлика између износа накнаде зараде примљене по 
основу члана 82. овог уговора и пуног износа основне зара-
де, и то:

1. ако кривични поступак против њега буде обустављен 
правноснажном одлуком или ако правноснажном одлуком 
буде ослобођен оптужбе или је оптужба против њега одби-
јена, али не због ненадлежности;

2. ако се не утврди одговорност запосленог за повреду 
радне обавезе или непоштовање радне дисциплине из чл. 
67. и 68. овог уговора.

V. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 84.
Запослени је одговоран за штету на раду или у вези са 

радом, коју је на раду послодавцу учинио намерно или крај-
њом непажњом, у складу са законом и овим уговором. 

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запосле-
ни одговоран је за део штете коју је проузроковао. 

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утвр-
дити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви за-
послени из става 2. овог члана подједнако одговорни и ште-
ту надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало штету кривич-
ним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.

Постојање штете, њену висину, околности под којима 
је настала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује, 
утврђује Комисија, коју за сваки појединачни случај обра-
зује директор својим решењем, у складу са законом и овим 
уговором. 

Члан 85.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за 

штету проузроковану послодавцу, покреће се решењем ди-
ректора. 

Директор је дужан да донесе решење о покретању по-
ступка за утврђивање одговорности у року од пет дана од 
дана пријема пријаве о проузрокованој штети послодавцу 
или личног сазнања да је штета проузрокована послодавцу 
и образује комисију из члана 84. став 5. овог уговора.

Пријава из става 2. овог члана, нарочито садржи: име и 
презиме запосленог који је штету проузроковао послодав-
цу, време, место и начин извршења штетне радње, доказе 
који указују да је запослени проузроковао штету послодав-
цу, податке о подносиоцу пријаве и предлог послодавцу да 
покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог 
за штету.

Члан 86.
Решење о покретању поступка за утврђење одговорно-

сти запосленог за штету доноси се у писаном облику и на-
рочито садржи: име и презиме запосленог, послове на које 
је запослени распоређен, време, место и начин извршења 
штетне радње и доказе који указују да је запослени извр-
шио штетну радњу. 

Члан 87.
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књи-

говодствене евиденције вредности ствари.
Ако се висина штете не може утврдити у тачном изно-

су, односно на основу ценовника или књиговодствене еви-
денције или би утврђивање њеног износа проузроковало 
несразмерне трошкове, висину накнаде штете утврђује по-
слодавац у паушалном износу, проценом штете или вешта-
чењем стручног лица.

Члан 88.
Када комисија из члана 84. став 5. овог уговора утврди 

све чињенице и околности од утицаја на одговорност запо-
сленог, директор доноси решење којим се запослени обаве-
зује да надокнади учињену штету или ослобађа запосленог 
одговорности, све у складу са мишљењем комисије.
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Решењем којим се запослени обавезује да накнади ште-
ту утврђује се начин како ће запослени штету да накнади и 
у ком року.

Директор може решењем из става 2. овог члана запосле-
ног обавезати да штету накнади у новцу или, ако је то могу-
ће, поправком или довођењем оштећене ствари у стање које 
је постојало пре наступања штете.

О томе да ли пристаје или не пристаје да накнади штету, 
запослени је дужан да достави писмену изјаву. 

Ако запослени не пристане да накнади штету или не нак-
нади штету у року од три месеца од дана давања изјаве да 
пристаје да штету накнади, о штети одлучује надлежни суд. 

Члан 89.
Запослени који је на раду или у вези са радом, намерно 

или крајњом непажњом проузроковао штету трећем лицу, а 
коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накна-
ди износ исплаћене штете.

VI. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 90.
Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада 

придржавају одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и 
здрављу на раду, Закона о спречавању злостављања на раду, 
посебног колективног уговора, овог уговора и уговора о ор-
ганизовању и спровођењу мера безбедности и здравља на 
раду.

Запослени има право на безбедност и заштиту здравља 
у току рада у складу са Законом и другим подзаконским ак-
тима.

Поред запослених право на безбедност и здравље на 
раду имају: ученици и студенти који се налазе на професио-
налној пракси и лица која се затекну у радној околини ради 
обављања одређених послова.

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на рад-
ном месту и у радној околини у којима су спроведене мере 
безбедности и здравља на раду и да омогући представни-
ку запослених односно Одбору за безбедност и здравље на 
раду да учествује у разматрању свих питања која се односе 
на спровођење безбедности и здравља на раду.

Потписници овог уговора дужни су да донесу општи акт 
о безбедности и здрављу на раду у складу са Законом о бе-
збедности и здрављу на раду и другим прописима.

Члан 91.
Директор је дужан да рад у предузећу организује тако да 

се обезбеди заштита живота и здравља запослених. 
Директор се обавезује:
1. да обезбеди запосленима лична заштитна средства 

и опрему адекватну радном месту на којем ради, а према 
прописима о безбедности и здрављу на раду и стандард-
ним техничким нормативима, ако се опасности и штетно-
сти које се појављују у процесу рада не могу отклонити на 
други начин. Средства и опрема за личну заштиту на раду 
обезбеђују се сагласно спецификацији личних заштитних 
средстава и опреме, која чини саставни део општег акта 
послодавца о безбедности и здрављу на раду и на основу 
годишњег плана заштите запослених у вези безбедности и 
здравља на раду;

2. да организује послове за безбедност и здравље на раду 
у оквиру посебне стручне службе;

3. да обезбеди израду годишњег плана и програма мера 
безбедности и здравља на раду и потребна финансијска 
средства;

4. да обезбеди средства за свакодневну личну хигијену 
запослених, а посебно запосленима који раде на пословима 
при чијем обављању долази до прљања, машћења и сл;

5. да обезбеди оспособљавање запослених за безбедан 
рад, упутства за рад, теоретску и практичну обуку сваког 
запосленог на његовом радном месту. Оспособљавање за-
послених за безбедан рад спроводи се сагласно Закону о 
безбедности и здрављу на раду и програму који утврђује 
стручна служба;

6. да обезбеди одржавање средстава и опреме за рад, и 
средстава за личну заштиту на раду у исправном стању, са-
гласно општем акту о безбедности и здрављу на раду посло-
давца;

7. да општим актом послодавца утврди радна места на 
којима постоји опасност од повређивања, професионалних 
и других обољења, уз обавезу информисања синдиката; 

8. да предузима потребне мере заштите од штетних ути-
цаја за живот и рад запослених, полазећи од специфично-
сти сваког радног места;

9. да обезбеди посебну заштиту инвалида, професионал-
но оболелих лица, жена, родитеља, омладине у складу са за-
конским и другим важећим прописима;

10. обавештава благовремено запослене и њихове пред-
ставнике о увођењу нових технологија и средстава за рад 
као и о опасностима од повреда и оштећења здравља

која настају њиховим увођењем, односно да у таквим 
случајевима донесе одговарајућа упутства за рад;

11. да обезбеди превентивне мере пре почетка рада сва-
ког запосленог, у току његовог рада и код сваке промене 
технолошког поступка;

12. да донесе акт о процени ризика у писменој форми, 
сагласно Закону, за сва радна места и друге акте из области 
безбедности и здравља на раду;

13. да одреди лице за безбедност и здравље на раду код 
послодавца;

14. да заустави сваку врсту рада који представља непо-
средну опасност по живот или здравље запослених;

15. да обезбеди финансијска средства за спровођење 
мера безбедности и здравља на раду;

16. да обезбеди друге услове за заштиту на раду у складу 
са законским и другим важећим прописима.

Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у 
писменој форми за сва радна места у радној околини и да 
утврди мере за њихово отклањање, као и да Одбору за бе-
збедност и здравље на раду омогући увид у сва акта која се 
односе на безбедност и здравље на раду.

Када су на основу извршене процене ризика утврђена 
радна места са повећаним ризиком, на овим радним мести-
ма могу радити само запослени који испуњавају посебне 
здравствене услове за обављање послова на радним мести-
ма са повећаним ризиком.

Запосленима, који због здравственог стања на основу 
решења надлежног органа не могу обављати послове за које 
су засновали радни однос и на којима су радили до промене 
здравственог стања, омогућиће се обављање других одго-
варајућих послова, у складу са решењем према преосталој 
здравственој способности, ако прописима није другачије 
одређено.

Члан 92.
Запослени су дужни да се оспособљавају за безбедан и 

здрав рад и за пружање помоћи осталим запосленима, уко-
лико им запрети опасност по живот и здравље, да контро-
лишу своје здравље према ризицима радног места у складу 
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са прописима о здравственој заштити и да ако раде на рад-
ном месту са повећаним ризиком обављају лекарске прегле-
де на које их упућује послодавац, своје знање и практичну 
способност у погледу радне и животне средине стално да 
усавршавају, обављањем својих послова спречавају загађи-
вање радне и животне средине, правилно рукују средстви-
ма за рад и да се придржавају прописима из области безбед-
ности и здравља на раду.

Запослени се обавезују:
1. да се обуче за примену мера заштите на раду и за пру-

жање помоћи осталим запосленима уколико им запрети 
опасност по живот и здравље; 

2. да своје послове врше са пуном пажњом ради обезбе-
ђења свог живота и здравља и осталих запослених и да пра-
вилно рукују оруђима за рад;

3. да се придржавају прописаних и наложених мера за-
штите на раду и да се старају о спровођењу и унапређењу 
заштите на раду;

4. да се подвргну одговарајућем алко-тесту и тесту за де-
текцију наркотичких средстава уколико се посумња да су 
под утицајем алкохола или другог наркотичког средства за 
време рада;

5. да обављањем својих послова спречавају загађивање 
радне и животне средине;

6. да наменски користе лична заштитна средства и 
опрему, да њима правилно рукују да не би угрозили своју 
безбедност и здравље, као и безбедност и здравље других 
лица и да их одржавају у исправном стању;

7. да се подвргавају редовним и ванредним превентив-
но-здравственим прегледима;

8. да стално усавршавају своје знање и практичну спо-
собност у вези заштите на раду и заштите радне и животне 
средине и да обављањем својих послова спречавају загађи-
вање радне и животне средине.

Члан 93.
Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди сред-

ства и опрему личне заштите адекватну радном месту на 
којем ради.

Запослени је одговоран ако супротно намени користи 
средства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима 
и не одржава их у исправном стању и ако одмах не обавести 
одговорног запосленог о кваровима или другим недостаци-
ма који могу угрозити живот других запослених и безбед-
ност процеса рада.

Запослени који руководе или организују процес рада од-
говорни су за спровођење мера безбедности и здравља на 
раду у свом делу процеса рада у складу са законом и актима 
надлежног органа послодавца.

Директор је одговоран за спровођење и унапређење бе-
збедности и здравља на раду у складу са законом и другим 
прописима који регулишу област безбедности и здравља на 
раду, као и за обезбеђење финансијских средстава.

Лична заштитна средства и опрема даје се запосленима 
који обављају послове на радним местима на којима се опа-
сност од повређивања или оштећења здравља не може от-
клонити одговарајућим техничким мерама. 

Стандардизација, набавка, задуживање и коришћење 
средстава и опреме за личну заштиту на раду уређује се по-
себним актима послодавца.

Директор је обавезан да у комисију за набавку личних 
заштитних средстава и опреме именује по једног представ-
ника репрезентативних синдиката.

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада 
упозна са мерама безбедности и здравља на раду на свом 
радном месту и да се оспособљава за спровођење таквих 
мера.

Запослени има право:
– да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о 

питањима безбедности и здравља на раду,
– да контролише своје здравље на терет послодавца пре-

ма ризицима радног места у складу са прописима о здрав-
ственој заштити.

Члан 94.
Директори сектора се обавезују: да предузму мере за 

обезбеђење сигурности запослених на раду у сарадњи са 
стручном службом; обезбеде услове за обављање лекарских 
прегледа запослених, за испитивање радне средине и оруђа 
за рад и поступе по налогу послодавца, у вези са спровође-
њем наложених мера заштите на раду.

Руководиоци погона и служби, шефови рејона и одеље-
ња се обавезују: да непосредно спроводе прописане и нало-
жене мере на раду у складу са законом; прате и контроли-
шу у оквиру своје организационе јединице редовно вршење 
здравствених прегледа запослених, оруђа за рад и услова 
рада; да обавештавају стручну службу о свакој повреди на 
раду у року од 24 сата од настале повреде, о појавама које би 
могле да угрозе безбедност запослених и припремају налоге 
за набавку личних заштитних средстава и опреме.

Пословође и бригадири се обавезују да непосредно 
спроводе прописане и наложене мере заштите на раду у 
складу са законом; обавештавају шефа своје организационе 
јединице и стручну службу о свакој повреди на раду и сва-
кодневно контролишу коришћење личних заштитних сред-
става и опреме у својој организационој јединици.

Члан 95.
Право је и обавеза запосленог да се пре почетка рада 

упозна са мерама безбедности и здравља на раду на посло-
вима на које распоређен, односно премештен. 

Запослени има право да одбије да ради послове на свом 
радном месту ако му због вршења тих послова прети опа-
сност по живот или здравље и ако му послодавац у складу 
са законом и овим правилником није обезбедио одговара-
јућа средства за рад и услове за рад, све док се не отклоне 
опасности и не спроведу одговарајуће мере.

Одбијање запосленог да ради на основу става 2. овог 
члана не може се сматрати повредом радне обавезе и не 
може му се отказати уговор о раду.

За време необављања радне обавезе у смислу става 2. 
овог члана запослени има право на зараду свог радног ме-
ста као да је радио.

Члан 96.
Послови са повећаним ризиком (послови са посебним 

условима рада) код послодавца су:
1. радна места на којима постоји повећани ризик од по-

вређивања, настанка професионалних обољења и оштеће-
ња здравља запосленог;

2. радна места на којима постоје специфични захтеви у по-
гледу здравствене и психофизичке способности запосленог;

3. на пословима на којима не постоји могућност приме-
не појединих прописаних мера заштите на раду.
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Послови који се обављају са повећаним ризиком утвр-
ђују се по шифрама послова у акту о процени ризика, који 
доноси директор.

Актом о процени ризика утврђују се услови које запосле-
ни морају да испуњавају за обављање одређених послова на 
радном месту са повећаним ризиком, у радној околини или 
за употребу поједине опреме за рад. 

Финансијска средства за спровођење акта о процени ри-
зика и програма мера за унапређење безбедности и здравља 
на раду утврђују се годишњим планом пословања посло-
давца.

Критеријуми за утврђивање послова са повећаним ри-
зиком су:

1. штетност по здравље запослених (неповољни климат-
ски и микроклиматски услови, повећана бука и вибрација, 
физичко и психофизичко оптерећење, биолошке штетности 
и сл);

2. присутни ризици у раду (рад на дубини и висини, рад 
под водом и земљом, рад под високим напоном, рад са флу-
идима под притиском, отровним или нагризајућим матери-
јама);

3. режим и врста рада (сменски рад и рад у турнусу, те-
ренски рад и рад који захтева посебне здравствене, физичке 
и психофизичке способности).

Члан 97.
Радно место са повећаним ризиком јесте радно место 

утврђено актом о процени ризика на коме, и потпуно при-
мењених мера у складу са законом и овим уговором, посто-
је околности које могу да угрозе безбедност и здравље запо-
сленог. 

Запослени који се распоређује на радно место са по-
себним условима рада, поред општих услова утврђених 
законом мора да испуњава и посебне услове из области бе-
збедности и здравља на раду, прописа везаних за обављање 
делатности послодавца, као и да није млађи од 18 година.

Послови са посебним условима рада утврђују се по ши-
фрама послова у општем акту којим се регулише област бе-
збедност и здравље на раду.

Члан 98.
Синдикалне организације код послодавца имају право 

да се непосредно упознају са примењеним мерама безбед-
ности и здравља на раду и условима на сваком радном ме-
сту и да послодавцу предложе предузимање потребних 
мера за њихово отклањање у складу са законом и другим 
прописима из области безбедности и здравље на раду.

О предузетим мерама по предлогу из претходног става 
послодавац је дужан да обавести синдикалне организације 
у року од 30 дана.

Члан 99.
У циљу превенције радне инвалидности, организованог 

рекреативног одмора и других видова превенције и рехаби-
литације послодавац је дужан месечно да на посебан рачун 
репрезентативним синдикатима организованих код посло-
давца, уплати средства у износу од 0,55% од укупно испла-
ћених средстава за зараде запослених, а сразмерно броју 
чланова репрезентативних синдиката организованих код 
послодавца.

За учешће у финансирању едукације запослених, култур-
них, спортских и радно производних такмичења, послода-
вац је дужан месечно да уплаћује 0,15% на посебан рачун ре-

презентативних синдиката код послодавца, односно 0,07% 
на посебан рачун репрезентативних синдиката у комуналној 
и стамбеној делатности Града Београда, потписника овог 
колективног уговора, заступљених код послодавца, од укуп-
но исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно 
броју чланова репезентативних синдиката.

Члан 100.
Запослени имају право да изаберу представника за бе-

збедност и здравље на раду.
Послодавац се обавезује да образује Одбор за безбед-

ност и здравље на раду као саветодавно тело од представ-
ника послодавца и репрезентативних синдиката.

Одбор за безбедност и здравље на раду даје предлоге за 
побољшање заштите на раду по сопственој иницијативи 
или на захтев организација синдиката, оснивача, надзорног 
одбора и директора, у складу са законом.

Одбор за безбедност и здравље на раду има пет чланова 
од којих најмање два су стручњаци из области безбедности 
и здравља на раду и именује их директор.

VII. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 101.
Представника запослених у надзорном одбору именује и 

разрешава оснивач на предлог репрезентативних синдиката.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу 

предлагати представника запослених у надзорном одбору. 
Представници запослених чине 1/3 чланова надзорног 

одбора и именују се на основу предлога репрезентативних 
синдиката, поступак за предлагање и бирање кандидата за 
члана надзорног одбора, до окончања, води и за њега одго-
варају репрезентативни синдикати, у договору са другим 
синдикатима и запосленима, а у складу са статутом преду-
зећа.

Уколико репрезентативни синдикати не постигну дого-
вор да воде заједничку акцију на предлагању и бирању чла-
нова надзорног одбора, усвојен ће бити предлог репрезента-
твног синдиката који има већину чланова од укупног броја 
чланова репрезентативних синдиката, у складу са статутом 
предузећа.

Члан 102.
Репрезентативни синдикати учествују у поступку ста-

тусних промена предузећа, а посебно својинске трансфор-
мације, реструктурирања, јавног приватног партнерства и 
концесија предузећа, давањем мишљења и предлога, уз раз-
матрање примедби, предлога и сугестија осталих синдиката 
код послодавца.

Члан 103.
Надзорни одбор доноси Правилник о решавању стам-

бених потреба запослених уз мишљење репрезентативних 
синдиката.

VIII. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 104.
Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог, 

због технолошких, економских или организационих проме-
на, потписници овог уговора су дужни да поштују процеду-
ру прописану законом и донесу програм решавања вишка 
запослених.
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Члан 105.
У Програму пословања приликом утврђивања политике 

запослености, послодавац је обавезан да предвиди потребан 
број запослених поштујући принцип продуктивности и пла-
нирајући повећање обима послова и проширење обима де-
латности, на основу потреба корисника и одлука оснивача.

Висина отпремнине по наведеном основу коју је посло-
давац дужан да исплати пре отказа уговора о раду, не може 
бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку го-
дину рада у радном односу код послодавца код кога оства-
рује право на отпремнину.

Члан 106.
Уколико дође до престанка потребе за радом одређеног 

броја запослених због технолошких, економских или ор-
ганизационих промена, при предлагању и утврђивању за-
посленог за чијим је радом престала потреба, одређивање 
критеријума за проглашавање технолошког вишка утврђи-
ваће репрезентативни синдикати и послодавац.

Изузетно, запосленом који је у комуналној делатности 
града Београда провео више од 25 година рада, без његове 
сагласности не може престати радни однос услед техноло-
шког унапређења или економских тешкоћа под условом да 
не испуњава један од услова за одлазак у пензију.

При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је 
радом престала потреба примењиваће се критеријуми из 
закона и општих аката послодавца и то посебно у случају 
када запослени остварују једнаке резултате у раду на истим 
пословима.

Забрана конкуренције

Члан 107.
Уговором о раду могу да се утврде послови које запосле-

ни не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име 
и за рачун другог правног или физичког лица, без сагласно-
сти послодавца (у даљем тексту: забрана конкуренције).

Забрана конкуренције може да се утврди само ако посто-
је услови да запослени радом код послодавца стекне нова, 
посебно важна технолошка знања, широк круг пословних 
партнера или да дође до сазнања важних пословних инфор-
мација и тајни.

Забрана конкуренције важи за територију града Београда.

Члан 108.
Уговором о раду послодавац и запослени могу да угово-

ре забрану конкуренције у смислу члана 107. овог уговора 
и накнаду штете по престанку радног односа, у року који 
не може да буде дужи од две године по престанку радног 
односа.

Одлука из става 1. овог члана неће се примењивати, ако 
послодавац запосленом откаже уговор о раду, а за то није 
имао оправданих разлога у смислу члана 64. овог уговора.

IX. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 109.
Радни спорови могу бити колективни и индивидуални.
Уколико настане спор у поступку закључивања, измена 

и/или допуна колективног уговора, примене колективног 
уговора у целини или његових појединих одредаба, примене 
општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорно-

сти запослених, послодавца и синдиката, остваривања пра-
ва на синдикално организовање и деловање и остваривање 
права на утврђивање репрезентативности синдиката код 
послодавца, штрајка, остваривања права на информисање, 
консултовање и учешће запослених у управљању у складу са 
Законом и утврђивања минимума процеса рада у складу са 
законом, сматра се да је настао колективни радни спор.

У случају спора из става 2. овог члана примењиваће се 
одредбе Закона о мирном решавању радних спорова. 

Индивидуалним радним спором сматра се спор поводом 
отказа уговора о раду, радног времена, остваривања права 
на годишњи одмор, исплате зараде, накнаде зараде и мини-
малне зараде у складу са законом, исплате накнаде трошкова 
за исхрану у току рада, за долазак и одлазак са рада, регреса 
за коришћење годишњег одмора и друге накнаде трошкова у 
складу са законом, исплате отпремнине при одласку у пен-
зију, јубиларне награде и других примања у складу са Зако-
ном, дискриминације и злостављања на раду.

Индивидуални радни спорови могу се решавати у скла-
ду са Законом о раду и Законом о мирном решавању радних 
спорова.

X. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 110.
Послодавац је дужан да, у складу са законом, запосле-

нима омогући синдикално организовање и спровођење ак-
тивности усмерених на побољшању њихових услова рада и 
укупног животног положаја.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност 
обустављена или забрањена актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добровољним потписи-
вањем приступнице.

Приступницу обрачунској служби послодавца доставља 
синдикат преко писарнице или директно преко овлашћеног 
представника синдиката. 

Члан 111.
Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање 

у складу са њиховом улогом и задацима из закона, посебног 
колективног уговора и овог уговора, и то:

– да покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге и 
да заузима ставове о свим питањима од значаја за матери-
јални и социјални положај запослених и услове рада;

– да се информише о питањима која су од значаја за ма-
теријални и социјални положај запослених;

– да се позива са достављеним материјалима, да прису-
ствује седницама на којима се разматрају мишљења, пре-
длози, иницијативе и захтеви синдиката, односно на којима 
се одлучује о појединачним правима запослених.

Члан 112.
Послодавац је дужан:
да репрезентативном синдикату обезбеди коришће-

ње просторија без плаћања накнаде и пружање потребних 
стручних, административних и техничких услуга неопход-
них за његов рад, као и израду завршног рачуна, а осталим 
синдикатима уколико му то дозвољавају просторне, финан-
сијске и техничке могућности;

– да председнику репрезентативног синдиката код по-
слодавца омогући пун месечни фонд плаћених часова, ради 
обављања синдикалне функције; 
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– зарада председника репрезентативних синдиката код 
послодавца регулисаће се споразумом са послодавцем;

– да споразумом између послодавца и репрезентативних 
синдиката код послодавца утврди право на плаћено одсу-
ство, односно обезбеди одређен број плаћених часова месеч-
но и другим представницима репрезентативних синдиката, 
ради обављања синдикалне функције, а сразмерно броју 
чланова синдиката;

– да председницима других (нерепрезентативних) син-
диката споразумно утврди број плаћених часова месечно, 
ради обављања синдикалне функције, у складу са законом, 
а сразмерно броју чланова синдиката;

– изабраним представницима синдиката који је члан ре-
презентативног синдиката који је потписник овог уговора 
омогући пун месечни фонд плаћених часова ради обављања 
синдикалне функције у вишим органима.

– да представницима синдиката омогући информисање 
запослених, истицањем обавештења на одређеним местима 
приступачним запосленима и за то одређена;

– да представницима репрезентативних синдиката омо-
гући одсуствовање са посла ради присуствовања синдикал-
ним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима 
на које су позвани или које организује реперезентативни 
синдикат код послодавца;

– да се мишљења и предлози репрезентативног синдика-
та размотре пре доношења одлука од значаја за материјални, 
економски и социјални положај запослених, и да се у односу 
на њих определи;

– да представнике репрезентативног синдиката позива 
на седнице Надзорног одбора и других органа, а представ-
нике других синдиката на седнице, када се разматрају ини-
цијативе упућене од стране тих синдиката.

– послодавац је дужан да изабраном представнику син-
диката који припада репрезентативном синдикату потпи-
снику овог колективног уговора исплаћује месечну зараду 
у висини зараде председника репрезентативних синдика-
та код послодаваца, уколико је то повољније за изабраног 
представника репрезентативног синдиката.

Повредом права на синдикално организовање сматра-
ће се притисак на запосленог од стране руководиоца да се 
учлани односно ишчлани из одређене синдикалне органи-
зације.

Члан 113.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити да на 

други начин да стави у неповољан положај представника 
запослених за време обављања функције и годину дана по 
престанку функције, ако представник запослених поступа 
у складу са законом, општим актом и уговором о раду, и то: 
представнику запослених у надзорном одбору послодавца, 
председнику, члановима одбора и организационих делова 
синдиката основаног код послодавца, именованом или иза-
браном синдикалном представнику.

Ако представник запослених из претходног става не 
поступа у складу са законом, општим актом и уговором о 
раду, послодавац може да му откаже уговор о раду.

Члан 114.
Репрезентативни синдикат и други синдикати код по-

слодавца дужни су да свој рад организују тако да не смета 
редовном раду и функционисању послодавца и да не реме-
ти прописану радну дисциплину.

Оснивач, послодавац и сви синдикати који делују код 
послодавца залагаће се за највећи могући степен међусобне 
сарадње, уважавања, демократског дијалога и разумевања.

XI. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА ШТРАЈКА

Члан 115.
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у 

складу са Законом о штрајку и овим уговором.
Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и 

личну сигурност.
Запослени слободно одлучују о свом учешћу у штрајку.
Одлуку о ступању у штрајк и штрајк упозорења код по-

слодавца доноси орган синдиката одређен општим актом 
синдиката или већина запослених, у складу са законом.

Члан 116.
Оснивач својим актом утврђује минимум процеса рада 

за време трајања штрајка за сва јавна комунална предузећа.
О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају се, 

поред запослених код послодавца сви корисници преко 
средстава јавног информисања, имајући у виду да послода-
вац обавља комуналну делатност – производња и дистри-
буција воде и одвођења отпадних вода које су незаменљив 
услов живота и рада грађана града Београда.

Члан 117.
Уколико се због необезбеђења права из посебног колек-

тивног уговора и овог уговора код послодавца организује 
штрајк, спроводиће се у складу са законским прописима, а 
запосленима који у њему учествују обезбедиће се права у 
складу са законским прописима.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 118.
Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих 

овлашћења предузимају све потребне радње за примену ње-
гових одредби.

Сви општи акти који произилазе из овог уговора мо-
рају бити израђени у складу са законским прописима и уз 
обавезно учешће и сагласност репрезентативних синдиката 
код послодавца.

Члан 119.
За праћење примене и тумачење одредби овог угово-

ра надлежна је комисија коју именује градоначелник града 
Београда у складу са Посебним колективним уговором за 
јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 117/21).

Закључци и тумачења донети на комисији из става 1. 
овог члана, ако су једногласни, имају обавезујућу снагу за 
све учеснике у закључивању колективних уговора код по-
слодаваца.

Члан 120.
Овај уговор се закључује на три године.
Потписници су обавезни да преговоре о новом колек-

тивном уговору започну најкасније 90 дана пре истицања 
рока на који је овај уговор закључен.

Члан 121.
Важење овог уговора може престати и пре рока из члана 

120. става 1. овог уговора, споразумом свих учесника или 
отказом само једне уговорне стране.
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У случају отказа овај уговор се примењује најдуже шест 
месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници 
дужни да поступак преговарања о разрешењу спорних пи-
тања започну најкасније у року од 15 дана од дана подноше-
ња отказа.

Потписници могу покренути поступак закључивања но-
вог уговора, уколико се за то стекну законски услови.

Члан 122.
Измене и допуне овог уговора врше се на начин и по по-

ступку по ком је и закључен.

Члан 123.
На сва питања која нису регулисана овим уговором не-

посредно се примењују одредбе закона.

Члан 124.
Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Колек-

тивни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 95/18, 88/21 и 114/21).

Члан 125.
Овај уговор ступа на снагу и примењује се осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
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и канализација”
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Београд, 27. децембра 2021. 
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