
Градоначелник града Београда, 27. децембра 2022. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („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), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 
37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Ценовник Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, који је донео Надзорни одбор под 
бројем 25239, на седници одржаној 28. новембра 2022. године. 

II. Решење и Ценовник објавити у „Служ беном листу Града Београда” по добијању сагласности оснивача, а примењива-
ће се од 1. јануара 2023. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-9617/22-Г, 27. децембра 2022. године

Градоначелник
Александар Шапић, с.р.

На основу члaна 22. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о кому-
налним делатностима, („Службени глaсник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 25. Статута ЈКП „Зеленило – Београд”, Бео-
град, члана 12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, 28. новембра 2022. године, донео

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 5,20 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 5,62 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 6,66 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 2,58 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 2,77 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 3,32 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 5,20 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 7,63 комунални 

 
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 8,39 комунални 
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

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 9,97 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 3,49 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 3,86 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 4,60 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 ин-
тензивније косе унутар категорије)

m² 7,63 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 12,32 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 13,55 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 16,11 комунални 

 
01 01 14 01 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.1. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине)
m² 5,89 комунални 

 
01 01 14 02 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.2. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине), у отежаним условима 
m² 6,44 комунални 

 
01 01 14 03 машинско кошење травњака од 20-30 cm – равне површине (део позиције 1.1.13.3. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине), у условима високог ризика
m² 7,73 комунални 

 
01 01 18 01 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе и браници m² 13,80 комунални  
01 01 18 02 кошење травњака моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе и браници, у 

отежаним условима
m² 15,04 комунални 

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

условима високог ризика
m² 17,94 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 7,37 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 8,02 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 9,58 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 13,80 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 13,80 комунални 

 
01 01 25 01 кошење стрмих шкарпи, сакупљање, утовар и одвоз кошевине са падина – радови високог ризика m² 18,89 комунални  
01 01 26 01 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова m² 15,14 комунални  
01 01 26 02 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова – у отежаним условима m² 16,68 комунални  
01 01 26 03 кошење корова моторним чистачем, сакупљање, утовар и одвоз корова – у условима високог ризика m² 19,70 комунални  
01 01 26 04 кошење корова моторним чистачем (део позиције 1.1.26.1. без сакупљања, утовара и одвоза корова) m² 7,37 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 8,14 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 9,56 комунални 

 
01 01 27 01 машинско кошење партерних травњака моторним и тракторским косачицама, сакупљање, утовар и од-

воз кошевине
m² 4,23 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 14,38 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 15,83 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 18,74 комунални 

 
01 01 29 01 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.1. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине)
m² 6,78 комунални 

 
01 01 29 02 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.2. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине), у отежаним условима 
m² 7,47 комунални 

 
01 01 29 03 машинско кошење травњака од 30-40 cm – равне површине (део позиције 1.1.28.3. без сакупљања, уто-

вара и одвоза кошевине), у условима високог ризика
m² 8,86 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 16,80 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 18,44 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 21,86 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 9,21 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 10,07 комунални 

 
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 11,98 комунални 

 
01 01 33 01 машинско кошење травњака висине од 50-60 cm широкозахватним косачицама, сакупљање, утовар и 

одвоз кошевине – равне површине
m² 19,84 комунални 
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

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 21,95 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 25,74 комунални 
 

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

m² 12,23 комунални 
 

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

m² 13,60 комунални 
 

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

m² 15,86 комунални 
 

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

m² 22,71 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 24,92 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 29,67 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 13,60 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 14,95 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 17,67 комунални 
 

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

m² 21,60 комунални 
 

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

m² 23,79 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 28,11 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 13,83 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 15,25 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 17,98 комунални 
 

01 02     ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА        
01 02 01 01 заливање травњака – хидрантска мрежа m² 4,17 комунални  
01 02 02 01 заливање травњака цистерном m² 14,83 комунални  
01 02 03 01 заливање травњака – аутоматски заливни систем m² 0,60 комунални  
01 03     ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА        
01 03 01 01 грабуљање, утовар и одвоз m² 10,86 комунални  
01 03 01 02 грабуљање, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 12,04 комунални  
01 03 01 03 грабуљање површина, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 14,07 комунални  
01 03 02 01 грабуљање без утовара и одвоза m² 6,29 комунални  
01 03 03 01 утовар и одвоз од грабуљања m² 4,57 комунални  
01 03 07 01 усисавање и одвоз листа m² 16,74 комунални  
01 03 08 01 уситњавање листа и кошевине m² 2,76 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 32,14 комунални 

 
01 04     ОСТАЛИ РАДОВИ        
01 04 01 01 прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 40  gr/m²) m² 4,05 комунални  
01 04 01 02 прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 40  gr/m²), у отежа-

ним условима
m² 4,28 комунални 

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

високог ризика
m² 4,74 комунални 

 
01 04 02 01 стартно ђубрење травњака– набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 70  gr/m²) m² 5,40 комунални  
01 04 03 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта на травњацима (30  gr/ m²) m² 63,97 комунални  
01 04 03 02 ђубрење травњака пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²) m² 31,30 комунални  
01 04 04 01 сузбијање штетних глодара на зеленим површинама m² 1,95 комунални  
01 04 05 01 извлачење ивица на травњацима m’ 226,37 комунални  
01 05     ОБНОВА ТРАВЊАКА        
01 05 01 01 израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 

заливањем 
m² 218,56 комунални 

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

заливањем, у отежаним условима
m² 237,81 комунални 

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

заливањем, радови високог ризика
m² 272,84 комунални 

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

тапањем
m² 827,12 комунални 

 
01 05 03 02 израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и ната-

пањем, у отежаним условима
m² 873,92 комунални 

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

пањем, радови високог ризика
m² 964,26 комунални 
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мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

01 05 04 01 аерација, подсејавање травњака мешавином семена и супстрата, поравнавање и заливање m² 109,40 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 3.021,76 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 3.353,28 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 5.045,60 комунални

 
01 05 08 01 Хумус и компост. Ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање мешавине хумусне земље и компо-

ста, ручно. Јединична цена обухвата коефицијент товарења (привремено повећање запремине)
m³ 5.455,52 комунални

 
02       СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ        
02 01     САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА        
02 01 01 01 вађење прецветалог сезонског цвећа m² 54,02 комунални  
02 01 01 02 вађење прецветалог сезонског цвећа, у отежаним условима m² 58,58 комунални  
02 01 01 03 вађење прецветалог сезонског цвећа, радови високог ризика m² 66,74 комунални  
02 01 02 01 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 

сезонског цвећа
m² 868,52 комунални 

 
02 01 02 02 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 

сезонског цвећа, у отежаним условима
m² 920,81 комунални 

 
02 01 02 03 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) -транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке 

сезонског цвећа, радови високог ризика
m² 1.011,07 комунални 

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

цвећа
ком. 24,82 комунални 

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

цвећа, у отежаним условима
ком. 26,31 комунални 

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

цвећа, радови високог ризика
ком. 28,88 комунални 

 
02 01 04 04 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа m² 1.084,60 комунални  
02 01 04 05 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа, у отежаним условима m² 1.156,75 комунални  
02 01 04 06 Садња сложених форми цветњака без набавке сезонског цвећа, радови високог ризика m² 1.286,90 комунални  
02 01 05 01 израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима -просечне висине 15 cm. m’ 1.528,80 комунални  
02 01 06 01 израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима – шаблона за цветне апликације, про-

сечне висине 15 cm.
m² 3.590,72 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 3.045,28 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 2.698,08 комунални 

 
02 01 29 01 Испуна шаблона белом ризлом везана белим цементом (слој 6 cm) m² 2.091,04 комунални  
02 01 30 01 Фарбање ризле унутар шаблона m² 356,16 комунални  
02 02     ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА        
02 02 01 01 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа m² 122,49 комунални  
02 02 01 02 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа, у отежаним условима m² 134,88 комунални  
02 02 01 03 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа, радови високог ризика m² 155,18 комунални  
02 02 02 01 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа m² 12,49 комунални  
02 02 02 02 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 13,44 комунални  
02 02 02 03 заливање сезонског цвећа – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 15,34 комунални  
02 02 03 01 заливање сезонског цвећа цистерном m² 45,72 комунални  
02 02 03 02 заливање сезонског цвећа цистерном, у отежаним условима m² 50,28 комунални  
02 02 03 03 заливање сезонског цвећа цистерном, радови високог ризика m² 58,77 комунални  
02 02 04 01 заливање сезонског цвећа – аутоматски заливни систем m² 2,00 комунални  
02 02 05 01 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом m² 27,32 комунални  
02 02 05 02 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом, у отежаним условима m² 30,03 комунални  
02 02 05 03 фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом, радови високог ризика m² 35,46 комунални  
02 02 06 01 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²) m² 21,30 комунални  
02 02 06 02 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), у отежа-

ним условима
m² 23,37 комунални 

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

соког ризика
m² 26,48 комунални 

 
02 02 07 01 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01m³/m²) m² 66,16 комунални  
02 02 07 02 ђубрење сезонског цвећа-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01m³/m²), у отежа-

ним условима
m² 70,29 комунални 

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

соког ризика
m² 78,57 комунални 

 
02 02 08 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²) m² 94,21 комунални  
02 02 08 02 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²), у отежаним условима m² 96,29 комунални  
02 02 08 03 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²), радови високог ризика m² 99,39 комунални  
02 02 09 01 ђубрење сезонског цвећа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²) m² 31,30 комунални  
02 02 09 02 ђубрење сезонског цвећа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (80 gr/m²), у отежа-

ним условима
m² 34,41 комунални 

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

високог ризика
m² 39,58 комунални 
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делатности Група

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 пе-

рена
ком. 106,24 комунални 

 
03 01 02 02 садња перена и украсних трава – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке пе-

рена, у отежаним условима
ком. 113,52 комунални 

 
03 01 02 03 садња перена и украсних трава – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке пе-

рена, радови високог ризика
ком. 126,17 комунални 

 
03 01 04 01 садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке луковица ком. 25,31 комунални  
03 01 04 02 садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке луковица, у отежа-

ним условима
ком. 26,84 комунални 

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

високог ризика
ком. 29,01 комунални 

 
03 01 05 01 прерада луковица (вађење, чишћење, утовари одвоз, складиштење, превртање) ком. 30,73 комунални  
03 02     ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА        
03 02 01 01 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена m² 122,49 комунални  
03 02 01 02 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена, у отежаним условима m² 134,88 комунални  
03 02 01 03 окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова перена, радови високог ризика m² 151,49 комунални  
03 02 02 01 заливање перена – хидрантска мрежа m² 12,49 комунални  
03 02 02 02 заливање перена – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 13,44 комунални  
03 02 02 03 заливање перена – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 15,34 комунални  
03 02 03 01 заливање перена цистерном m² 45,72 комунални  
03 02 03 02 заливање перена цистерном, у отежаним условима m² 50,28 комунални  
03 02 03 03 заливање перена цистерном, радови високог ризика m² 58,77 комунални  
03 02 04 01 заливање перена – аутоматски заливни систем m² 2,00 комунални  
03 02 05 01 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за 

садњу без набавке сезонског цвећа
m² 868,52 комунални 

 
03 02 05 02 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за 

садњу без набавке сезонског цвећа, у отежаним условима
m² 920,81 комунални 

 
03 02 05 03 садња сезонског цвећа (35 ко m/m²) у перењацима – транспорт и комплетна припрема површине за 

садњу без набавке сезонског цвећа, радови високог ризика
m² 1.011,07 комунални 

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

ке сезонског цвећа
ком. 24,82 комунални 

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

ке сезонског цвећа, у отежаним условима
ком. 26,31 комунални 

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

ке сезонског цвећа, радови високог ризика
ком. 28,88 комунални 

 
03 02 07 01 зимска припрема перена m² 105,27 комунални  
03 02 07 02 зимска припрема перена, у отежаним условима m² 114,73 комунални  
03 02 07 03 зимска припрема перена, радови високог ризика m² 129,33 комунални  
03 02 08 01 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена) m² 466,78 комунални  
03 02 08 02 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена), у отежаним условима m² 512,48 комунални  
03 02 08 03 прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена), радови високог ризика m² 603,87 комунални  
03 02 08 04 прерада перена (вађење, дељење, чишћење украсних трава већих димензија) – уз употребу механиза-

ције 
ком. 1.848,45 комунални 

 
03 02 09 01 вађење перена, утовар и одвоз m² 240,42 комунални  
03 02 09 02 вађење перена, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 263,47 комунални  
03 02 09 03 вађење перена, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 309,59 комунални  
03 02 10 01 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²) m² 21,30 комунални  
03 02 10 02 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), у отежаним усло-

вима
m² 23,37 комунални 

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

зика
m² 26,48 комунални 

 
03 02 11 01 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 66,16 комунални  
03 02 11 02 ђубрење перена-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним усло-

вима
m² 70,29 комунални 

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

зика
m² 78,57 комунални 

 
03 02 12 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²) m² 94,21 комунални  
03 02 12 02 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²), у отежаним условима m² 96,29 комунални  
03 02 12 03 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50  gr/ m²), радови високог ризика m² 99,39 комунални  
03 02 13 01 ђубрење перена пелетираним органским ђубривом животињског порекла (100 gr/m²) m² 45,60 комунални  
03 02 13 02 ђубрење перена пелетираним органским ђубривом животињског порекла (100 gr/m²), у отежаним усло-

вима
m² 49,73 комунални 

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

ризика
m² 58,00 комунални 

 
03 02 14 01 сеча прецветалих цветова луковица, утовар и одвоз m² 56,85 комунални  
05       РУЖЕ        
05 01     САДЊА РУЖА        
05 01 04 01 садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке ружа ком. 294,60 комунални  
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05 01 04 02 садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без набавке ружа, у отежаним усло-
вима

ком. 318,98 комунални 
 

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

ком. 364,11 комунални 
 

05 02     ОДРЖАВАЊЕ РУЖА        
05 02 01 01 одгртање – загртање ружа m² 76,53 комунални  
05 02 01 02 одгртање – загртање ружа, у отежаним условима m² 83,78 комунални  
05 02 01 03 одгртање – загртање ружа, радови високог ризика m² 99,29 комунални  
05 02 02 01 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²) m² 21,30 комунални  
05 02 02 02 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), у отежаним условима m² 23,37 комунални  
05 02 02 03 ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), радови високог ри-

зика
m² 26,48 комунални 

 
05 02 03 01 ђубрење ружа – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 66,16 комунални  
05 02 03 02 ђубрење ружа – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним усло-

вима
m² 70,29 комунални 

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

зика
m² 78,57 комунални 

 
05 02 03 04 ђубрење ружа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²) m² 47,70 комунални  
05 02 03 05 ђубрење ружа пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²) у отежаним усло-

вима
m² 51,84 комунални 

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

зика
m² 60,11 комунални 

 
05 02 04 01 орезивање ружа m² 107,64 комунални  
05 02 04 02 орезивање ружа у отежаним условима m² 115,38 комунални  
05 02 04 03 орезивање ружа, радови високог ризика m² 132,00 комунални  
05 02 05 01 орезивање и везивање ружа пузавица m² 263,21 комунални  
05 02 06 01 окопавање са сечом прецветалих цветова m² 164,15 комунални  
05 02 06 02 окопавање са сечом прецветалих цветова, у отежаним условима m² 178,77 комунални  
05 02 06 03 окопавање са сечом прецветалих цветова, радови високог ризика m² 200,30 комунални  
05 02 07 01 заливање ружа – хидрантска мрежа m² 12,49 комунални  
05 02 07 02 заливање ружа – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 13,44 комунални  
05 02 07 03 заливање ружа – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 15,34 комунални  
05 02 08 01 заливање ружа цистерном m² 45,72 комунални  
05 02 08 02 заливање ружа цистерном, у отежаним условима m² 50,28 комунални  
05 02 08 03 заливање ружа цистерном, радови високог ризика m² 58,77 комунални  
05 02 09 01 заливање ружа – аутоматски заливни систем m² 2,00 комунални  
05 02 10 01 вађење ружа, утовар, одвоз ком. 341,48 комунални  
06       ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ        
06 01      – ЈЕДНОСТРАНИ ПАНЕЛИ        
06 01 01 01 израда заштитног слоја према фасади постављањем чепасте фолије. (за стамбене објекте) m² 1.245,44 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 39.197,76 комунални

 
06 01 03 01 набавка, израда подконструкције, довоз и монтажа са ХТП-ом, једностраног панела за зелени зид. m² 43.254,40 комунални  
06 01 04 01 набавка, довоз и испуна панела дренажним материјалом за зелени зид – лоптице експандиране глине 

8-16 mm.
m² 507,52 комунални

 
06 01 05 01 набавка, довоз, ручно мешање и испуна панела за зелени зид одговарајућим минералним супстратом. m² 2.496,33 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 12,30 комунални

 
06 01 07 01 Припрема и садња перена у једностране панеле зеленог зида (без набавке перена). 

(49 ко m/m²). Обрачун по m² панела
m² 1.847,26 комунални

 
06 01 08 01 опремање подстанице са 2 зоне (покрива мах 30 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-

ње и фертигацију. Обрачун за 2 зоне.
2 зоне 186.308,64 комунални

 
06 01 09 01 опремање подстанице са 4 зоне (покрива мах 65 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-

ње и фертигацију. Обрачун за 4 зоне.
4 зоне 225.533,28 комунални

 
06 01 10 01 опремање подстанице са 6 зона (покрива мах 100 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-

ње и фертигацију. Обрачун за 6 зона.
6 зона 263.670,40 комунални

 
06 01 11 01 набавка, транспорт и уградња капљача на конструкцију цветних панела m’ 1.112,16 комунални  
06 02      – ДВОСТРАНИ ПАНЕЛИ        
06 02 01 01 набавка двостраних панела и израда носеће конструкције, довоз и уградња на чврстом застору само-

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

m² 35.995,68 комунални

 
06 02 02 01 набавка, довоз и испуна панела дренажним материјалом за зелени зид – лоптице експандиране глине 

8-16 mm.
m² 507,52 комунални

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

за семихидропони систем.
m² 2.496,33 комунални

 
06 02 04 01 Припрема и садња перена у двостране панеле зеленог зида (без набавке перена).

(118 ко m/m²) Обрачун по m² панела.
m² 4.448,51 комунални

 
06 02 05 01 Oпремање подстанице са 2 зоне (покрива мах 30 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-

ње и фертигацију. Обрачун за 2 зоне.
2 зоне 186.308,64 комунални

 
06 02 06 01 опремање подстанице са 4 зоне (покрива мах 65 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-

ње и фертигацију. Обрачун за 4 зоне.
4 зоне 225.533,28 комунални
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06 02 07 01 опремање подстанице са 6 зона (покрива мах 100 m²), набавка и монтажа опреме за аутоматско залива-
ње и фертигацију. Обрачун за 6 зона.

6 зона 263.670,40 комунални
 

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

рекцију pH воде. Обрачун по m² панела.
m² 33,11 комунални

 
06 03 03 01 набавка и редовна примена препарата за прихрану и биостимулацију, за правилан раст и развој биља-

ка. Обрачун по m² панела.
m² 45,43 комунални

 
06 03 05 01 набавка и третирање зеленог зида препаратима за заштиту биљака. Обрачун по m² панела. m² 33,97 комунални  
06 03 06 01 редовно одржавање зеленог зида: провера функционисања заливног система, уклањање сувих делова 

биљака, орезивање. Обрачун по m² панела.
m² 32,26 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 275,33 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. Обра-
чун по m² панела.

m² 291,65 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 32,23 комунални

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

Обрачун по комаду панела.
ком. 3.397,58 комунални

 
06 03 11 01 замена перена у панелима зеленог зида (без набавке перена). Обрачун по комаду перене. ком. 37,70 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. 292,33 комунални

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

зонског цвећа)
ком. 23,74 комунални

 
06 03 15 01 прерада перена у једностраним панелима. Обрачун по m² панела m² 2.972,30 комунални  
06 03 16 01 прерада перена у двостраним панелима. Обрачун по m² панела m² 7.157,79 комунални  
06 04     ПОПРАВКА ЦВЕТНИХ ПАНЕЛА (ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА)        
06 04 01 01 поправка конструкције цветних панела (једностраних или двостраних) Обрачун по m² панела m² 7.759,36 комунални  
06 04 02 01 демонтажа, обезбеђење спојева панела и поновна монтажа цветних панела (једностраних или двостра-

них). Обрачун по m² панела
m² 2.347,52 комунални

 
06 04 03 01 постављање ормана за заливни систем ком-

плет
44.114,56 комунални

 
06 04 04 01 набавка, транспорт и уградња црева са капљачима, на конструкције цветних панела m’ 1.181,60 комунални  
07       ПУЗАВИЦЕ       
07 01     САДЊА ПУЗАВИЦА        
07 01 02 01 садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места без набавке пузавица ком. 229,25 комунални  
09       ЖИВА ОГРАДА        
09 01     САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ        
09 01 01 01 садња живе ограде (Ligustrum 10 ко m/m’) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке живе ограде
m’ 602,39 комунални 

 
09 01 01 02 садња живе ограде (Ligustrum 10 ко m/m’) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке живе ограде, у отежаним условима
m’ 663,42 комунални 

 
09 01 01 03 садња живе ограде (Ligustrum 10 ко m/m’) -транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке живе ограде, радови високог ризика
m’ 776,15 комунални 

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

набавке садница 
ком. 257,22 комунални 

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

набавке садница, у отежаним условима
ком. 275,07 комунални 

 
09 01 02 03 садња живе ограде (контејнерске саднице) – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке садница, радови високог ризика
ком. 307,72 комунални 

 
09 01 03 01 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз m’ 645,70 комунални  
09 01 03 02 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз, у отежаним условима m’ 698,06 комунални  
09 01 03 03 вађење старе живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m’ 812,17 комунални  
09 02     ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ        
09 02 01 01 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз m² 71,68 комунални  
09 02 01 02 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 75,79 комунални  
09 02 01 03 орезивање – шишање живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 81,94 комунални  
09 02 02 01 скраћивање живе ограде, утовар и одвоз m² 243,06 комунални  
09 02 02 02 скраћивање живе ограде, утовар и одвозу, у отежаним условима m² 254,15 комунални  
09 02 02 03 скраћивање живе ограде, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 274,28 комунални  
09 02 03 01 окопавање и плевљење живе ограде m² 66,37 комунални  
09 02 03 02 окопавање и плевљење живе ограде, у отежаним условима m² 71,88 комунални  
09 02 03 03 окопавање и плевљење живе ограде, радови високог ризика m² 82,89 комунални  
09 02 04 01 заливање живе ограде – хидрантска мрежа m² 12,49 комунални  
09 02 04 02 заливање живе ограде – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 13,44 комунални  
09 02 04 03 заливање живе ограде – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 15,34 комунални  
09 02 05 01 заливање живе ограде цистерном m² 45,72 комунални  
09 02 05 02 заливање живе ограде цистерном, у отежаним условима m² 50,28 комунални  
09 02 05 03 заливање живе ограде цистерном, радови високог ризика m² 58,77 комунални  
09 02 06 01 заливање живе ограде – аутоматски заливни систем m² 2,00 комунални  
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09 02 07 01 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²) m² 21,30 комунални  
09 02 07 02 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), у отежаним 

условима
m² 23,37 комунални 

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

ког ризика
m² 26,48 комунални 

 
09 02 08 01 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 66,16 комунални  
09 02 08 02 ђубрење живе ограде-набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним 

условима
m² 70,29 комунални 

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

ког ризика
m² 78,57 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. 386,32 комунални 

 
10 01 05 02 садња зимзеленог и листопадног шибља – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке садница, у отежаним условима 
ком. 424,75 комунални 

 
10 01 05 03 садња зимзеленог и листопадног шибља – транспорт и комплетна припрема површине за садњу без 

набавке садница, радови високог ризика
ком. 492,32 комунални 

 
10 01 06 01 пресађивање шибља m² 1.308,80 комунални  
10 01 06 02 пресађивање шибља, у отежаним условима m² 1.430,52 комунални  
10 01 06 03 пресађивање шибља, радови високог ризика m² 1.675,41 комунални  
10 01 07 01 вађење шибља, утовар, одвоз ком. 341,48 комунални  
10 01 07 02 вађење шибља, утовар, одвоз, у отежаним условима ком. 370,00 комунални  
10 01 07 03 вађење шибља, утовар, одвоз, радови високог ризика ком. 417,16 комунални  
10 02     ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА        
10 02 01 01 орезивање шибља, утовар, одвоз m² 300,42 комунални  
10 02 01 02 орезивање шибља, утовар, одвоз, у отежаним условима m² 319,32 комунални  
10 02 01 03 орезивање шибља, утовар, одвоз, радови високог ризика m² 357,44 комунални  
10 02 02 01 риљање шибља m² 113,77 комунални  
10 02 02 02 риљање шибља, у отежаним условима m² 124,11 комунални  
10 02 02 03 риљање шибља, радови високог ризика m² 144,79 комунални  
10 02 03 01 радикална сеча шибља, утовар и одвоз m² 416,05 комунални  
10 02 03 02 радикална сеча шибља, утовар и одвоз, у отежаним условима m² 443,54 комунални  
10 02 03 03 радикална сеча шибља, утовар и одвоз, радови високог ризика m² 497,67 комунални  
10 02 04 01 заливање шибља – хидрантска мрежа m² 12,49 комунални  
10 02 04 02 заливање шибља – хидрантска мрежа, у отежаним условима m² 13,44 комунални  
10 02 04 03 заливање шибља – хидрантска мрежа, радови високог ризика m² 15,34 комунални  
10 02 05 01 заливање шибља цистерном m² 45,72 комунални  
10 02 05 02 заливање шибља цистерном, у отежаним условима m² 50,28 комунални  
10 02 05 03 заливање шибља цистерном, радови високог ризика m² 58,67 комунални  
10 02 06 01 заливање шибља – аутоматски заливни систем m² 2,00 комунални  
10 02 07 01 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²) m² 21,30 комунални  
10 02 07 02 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 60  gr/m²), у отежаним усло-

вима 
m² 23,37 комунални 

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

ризика
m² 26,48 комунални 

 
10 02 08 01 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²) m² 66,16 комунални  
10 02 08 02 ђубрење шибља – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,01 m³/m²), у отежаним усло-

вима 
m² 70,29 комунални 

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

ризика
m² 78,57 комунални 

 
10 02 08 04 ђубрење шибља пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²) m² 47,70 комунални  
10 02 08 05 ђубрење шибља пелетираним органским ђубривом животињског порекла (150 gr/m²), у отежаним усло-

вима 
m² 51,84 комунални 

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

ризика
m² 60,11 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. 3.312,96 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. 9.316,12 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. 14.641,19 комунални 

 
11 01 04 01 садња школованих високих четинара висине до 3м – транспорт и комплетна припрема садног места без 

набавке садница
ком. 3.364,48 комунални 

 
11 01 04 02 садња школованих садница високих четинара (висине преко 3,00 m) – транспорт и комплетна припре-

ма садног места без набавке садница
ком. 14.641,19 комунални 

 
11 01 06 01 садња школованих средњих и ниских лишћара – транспорт и комплетна припрема садног места без 

набавке садница
ком. 2.478,09 комунални 
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11 01 08 01 садња школованих средњих и ниских четинара – транспорт и комплетна припрема садног места без 
набавке садница

ком. 1.879,73 комунални 
 

11 01 10 01 садња полеглих четинара – транспорт и комплетна припрема садног места без набавке садница ком. 725,85 комунални  
11 01 13 01 садња лишћара или четинара за пошумљавање – транспорт и комплетна припрема садног места без 

набавке садница
ком. 737,43 комунални 

 
11 01 14 01 машинско пресађивање стабала пречника до 15 cm ком. 121.586,67 комунални  
11 01 14 02 машинско пресађивање стабала пречника од 16 до 30 cm ком. 156.704,65 комунални  
11 01 14 03 машинско пресађивање стабала пречника од 31 до 45 cm ком. 194.835,45 комунални  
11 01 15 01 ручно пресађивање младих садница ком. 8.497,29 комунални  
11 01 16 01 вађење парковских садница, утовар и одвоз до 15 km. ком. 18.405,15 комунални  
11 02     ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА        
11 02 01 01 естетско обликовање круне посебних форми лишћара ком. 1.385,85 комунални  
11 02 02 01 естетско обликовање круне топијарних форми лишћара ком. 3.982,65 комунални  
11 02 03 01 естетско обликовање круне посебних форми четинара ком. 1.792,87 комунални  
11 02 04 01 естетско обликовање круне топијарних форми четинара ком. 8.386,48 комунални  
11 02 05 01 окопавање садница са чанковањем ком. 96,19 комунални  
11 02 06 01 сеча избојака и заперака, утовар и одвоз ком. 144,05 комунални  
11 02 08 01 ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво, 500  gr/ком) ком. 296,44 комунални  
11 02 09 01 ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,02 m³/ком) ком. 132,22 комунални  
11 02 09 02 ђубрење парковских садница пелетираним органским ђубривом животињског порекла (3kg/ком) ком. 197,53 комунални  
11 02 10 01 набавка, транспорт и аплицирање оплемењивача земљишта (150  gr/ком) Обрачун по комаду стабла ком. 245,41 комунални  
11 02 11 01 заливање садница – хидрантска мрежа ком. 24,07 комунални  
11 02 12 01 заливање садница цистерном ком. 109,39 комунални  
11 02 13 01 заливање садница – аутоматски заливни систем ком. 3,00 комунални  
11 02 14 01 набавка, транспорт и уградња анкера обрачун по комаду анкера ком. 915,00 комунални  
11 02 14 02 набавка, транспорт и уградња комплета (3 кочића) за анкеровање високих четинара обрачун по ком 

саднице
ком. 688,37 комунални 

 
11 02 15 01 исправљање анкера ком. 420,00 комунални  
11 02 16 01 зимска заштита високих егзота ком. 17.086,66 комунални  
11 02 17 01 уклањање зимске заштите са високих егзота ком. 4.709,79 комунални  
11 03     СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА        
11 03 01 01 сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.518,57 комунални  
11 03 02 01 сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 623,99 комунални  
11 03 03 01 сеча сувих грана са ХТП -ом, утовар и одвоз ком. 4.198,29 комунални  
11 03 04 01 сеча сувих грана са ХТП -ом, без утовара и одвоза ком. 2.462,03 комунални  
11 04     ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА        
11 04 01 01 издизање круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.472,69 комунални  
11 04 02 01 издизање круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 550,30 комунални  
11 04 03 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 4.099,01 комунални  
11 04 04 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 2.362,75 комунални  
11 05     ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА    
11 05 01 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, утовар и одвоз ком. 8.488,00 комунални  
11 05 02 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, без утовара и одвоза ком. 5.395,28 комунални  
11 05 03 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 11.059,81 комунални  
11 05 04 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 7.098,95 комунални  
11 05 05 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 14.752,95 комунални  
11 05 06 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 9.978,21 комунални  
11 05 07 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 22.229,20 комунални  
11 05 08 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 15.012,85 комунални  
11 05 09 01 интревентни радови у крунама стабала са употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 44.832,16 комунални  
11 05 10 01 интревентни радови у крунама стабала са употребом ХТП-а, без утовара и одвоза ком. 30.399,44 комунални  
11 05 11 01 орезивање стабала до 5 m (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 2.476,94 комунални  
11 05 12 01 орезивање стабала до 5 m (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара 

и одвоза
ком. 1.135,06 комунални 

 
11 05 13 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар 

и одвоз
ком. 11.832,58 комунални 

 
11 05 14 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 6.949,33 комунални 

 
11 05 15 01 скидање пузавица са стабала, утовар и одвоз ком. 656,63 комунални  
11 06     СЕЧА СТАБАЛА        
11 06 01 01 сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком. 2.098,29 комунални  
11 06 02 01 сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком. 687,57 комунални  
11 06 03 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 4.623,65 комунални  
11 06 04 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 2.995,90 комунални  
11 06 05 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, утовар и одвоз ком. 3.864,93 комунални  
11 06 06 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, без утовара и одвоза ком. 1.586,08 комунални  
11 06 07 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 6.889,43 комунални  
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11 06 08 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 4.339,29 комунални  
11 06 09 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm, утовар и одвоз ком. 8.681,10 комунални  
11 06 10 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm, без утовара и одвоза ком. 3.161,14 комунални  
11 06 11 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 14.467,34 комунални  
11 06 12 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 7.105,22 комунални  
11 06 13 01 сеча стабала пречника од 51 – 70, утовар и одвоз ком. 11.201,42 комунални  
11 06 14 01 сеча стабала пречника од 51 – 70, без утовара и одвоза ком. 7.003,90 комунални  
11 06 15 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 22.366,40 комунални  
11 06 16 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 15.034,71 комунални  
11 06 17 01 сеча стабала пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 20.091,16 комунални  
11 06 18 01 сеча стабала пречника преко 70 cm, без утовара и одвоза ком. 11.607,41 комунални  
11 06 19 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 44.732,80 комунални  
11 06 20 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 30.069,41 комунални  
11 06 21 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удaљеност до 50 m ком. 1.267,90 комунални  
11 06 22 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 51-100 m ком. 1.906,61 комунални  
11 06 23 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 101-200 m ком. 3.813,22 комунални  
11 07     РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА        
11 07 01 01 ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 2.824,70 комунални  
11 07 02 01 ручно вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 4.138,10 комунални  
11 07 03 01 ручно вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 7.527,73 комунални  
11 07 04 01 ручно вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 11.298,78 комунални  
11 08     МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА        
11 08 01 01 машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 2.355,29 комунални  
11 08 02 01 машинско вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 3.515,96 комунални  
11 08 03 01 машинско вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 6.157,19 комунални  
11 08 04 01 машинско вађење пањева пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 9.285,34 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 за-
ливањем, без набавке садница

ком. 6.449,49 комунални

 
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. 13.423,16 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 сад-
ница

ком. 9.316,12 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. 22.901,23 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. 14.641,19 комунални 

 
12 01 04 01 ручно пресађивање дрворедних садница ком. 35.808,49 комунални  
12 01 04 02 вађење дрворедних садница, утовар и одвоз до 15 km. ком. 18.405,15 комунални  
12 01 05 01 отварање садног места за потребе измештања дрворедне саднице ком. 11.922,40 комунални  
12 01 06 01 затварање садног места након пресађивања дрворедне саднице ком. 11.184,32 комунални  
12 01 07 01 пресађивање дрворедне саднице – измештање на удаљеност до 50 m ком. 32.559,52 комунални  
12 01 09 01 анкеровање дрворедних садница. Обрачун по комаду анкера. ком. 915,00 комунални  
12 01 10 01 анкеровање дрворедних садница подземним утегама – шпанерима. Обрачун по комаду саднице. ком. 4.323,86 комунални  
12 01 10 02 Израда и уградња тањирастог подземног анкера за утеге од арматуре РА Ø 16. Обрачун по комаду ан-

кера
ком. 1.384,32 комунални

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

Обрачун по комаду саднице.
ком. 1.829,09 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 3.400,32 комунални

 
12 01 13 01 набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q785 на дну садне јаме Обрачун по комаду саднице. ком. 2.409,12 комунални  
12 02     ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА        
12 02 01 01 заливање дрворедних садница цистерном ком. 109,39 комунални  
12 02 02 01 заливање дрворедних садница – хидрантска мрежа ком. 24,07 комунални  
12 02 03 01 заливање дрворедних садница – аутоматски заливни систем ком. 5,01 комунални  
12 02 05 01 прихрањивање дрворедних стабала 

(минерално ђубриво,500  gr/ком)
ком. 94,84 комунални

 
12 02 06 01 ђубрење дрворедних стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво, 0,02 m³/ком) ком. 132,22 комунални  
12 02 06 02 ђубрење дрворедних садница пелетираним органским ђубривом животињског порекла (3kg/ком) ком. 197,53 комунални  
12 02 07 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта. Обрачун по комаду стабла (200  gr/m²) ком. 321,01 комунални  
12 02 08 01 окопавање дрворедних садница са чанковањем ком. 96,19 комунални  
12 02 09 01 замена загађене земље око дрворедних садница ком. 1.465,84 комунални  
12 02 10 01 сеча избојака и заперака дрворедних садница, утовар и одвоз ком. 144,05 комунални  
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12 02 11 01 чишћење садних места ком. 70,01 комунални  
12 02 12 01 чишћење садних места са подизањем хоризонталне заштите ком. 506,96 комунални  
12 02 13 01 механичко уклањање траве из садног места ком. 152,71 комунални  
12 03     ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА    
12 03 01 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, утовар и одвоз ком. 11.859,42 комунални  
12 03 02 01 обликовање круне стабла од 5 -12 m висине, без утовара и одвоза ком. 7.518,76 комунални  
12 03 03 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине, утовар и одвоз ком. 13.305,11 комунални  
12 03 04 01 обликовање круне стабла од 12 -18 m висине, без утовара и одвоза ком. 8.530,37 комунални  
12 03 05 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине, утовар и одвоз ком. 22.229,20 комунални  
12 03 06 01 обликовање круне стабла од 18 -22 m висине, без утовара и одвоза ком. 15.012,85 комунални  
12 03 07 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине, утовар и одвоз ком. 33.360,52 комунални  
12 03 08 01 обликовање круне стабла преко 22 m висине, без утовара и одвоза ком. 22.508,85 комунални  
12 03 09 01 интревентни радови у крунама стабала, утовар и одвоз ком. 68.111,51 комунални  
12 03 10 01 интревентни радови у крунама стабала, без утовара и одвоза ком. 46.408,19 комунални  
12 04     ПРОРЕДА КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 04 01 01 прореда круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.934,33 комунални  
12 04 02 01 прореда круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 771,37 комунални  
12 04 03 01 прореда круне стабала од 5-17 m висине, утовар и одвоз ком. 6.866,32 комунални  
12 04 04 01 прореда круне стабала од 5-17 m висине, без утовара и одвоза ком. 3.990,63 комунални  
12 04 05 01 прореда круне стабала преко 17 m висине, утовар и одвоз ком. 11.097,89 комунални  
12 04 06 01 прореда круне стабала преко 17 m висине, без утовара и одвоза ком. 7.516,85 комунални  
12 05     ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 05 01 01 издизање круне стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.866,80 комунални  
12 05 02 01 издизање круне стабала до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 673,12 комунални  
12 05 03 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 5.586,37 комунални  
12 05 04 01 издизање круне стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 3.199,01 комунални  
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. 1.934,33 комунални  
12 06 02 01 сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком. 771,37 комунални  
12 06 03 01 сеча сувих грана од 5-17 m висине, утовар и одвоз ком. 5.722,88 комунални  
12 06 04 01 сеча сувих грана од 5-17 m висине, без утовара и одвоза ком. 3.335,52 комунални  
12 06 05 01 сеча сувих грана преко 17 m висине, утовар и одвоз ком. 8.938,08 комунални  
12 06 06 01 сеча сувих грана преко 17 m висине, без утовара и одвоза ком. 6.062,39 комунални  
12 07     ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ        
12 07 01 01 сеча грана око ел. инсталација, утовар и одвоз ком. 4.198,29 комунални  
12 07 02 01 сеча грана око електричних инсталација, без утовара и одвоза ком. 2.462,03 комунални  
12 07 03 01 сеча грана око саобраћајне сигнализације, утовар и одвоз ком. 1.518,57 комунални  
12 07 04 01 сеча грана око саобраћајне сигнализације, без утовара и одвоза ком. 623,99 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. 4.548,01 комунални  
12 08 02 01 орезивање стабала до 5 m висине (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 1.864,26 комунални

 
12 08 03 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком. 15.898,14 комунални  
12 08 04 01 орезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и 

одвоза
ком. 9.278,63 комунални

 
12 08 05 01 естетско обликовање круне посебних форми лишћара са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 9.593,81 комунални  
12 09     СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 09 01 01 сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком. 3.228,14 комунални  
12 09 02 01 сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком. 1.057,81 комунални  
12 09 03 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 6.197,33 комунални  
12 09 04 01 сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 3.484,42 комунални  
12 09 05 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, утовар и одвоз ком. 6.073,46 комунални  
12 09 06 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm, без утовара и одвоза ком. 2.492,40 комунални  
12 09 07 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 11.726,70 комунални  
12 09 08 01 сеча стабала пречника од 16 – 30 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 7.386,04 комунални  
12 09 09 01 сеча стабала пречника од 31 – 50, утовар и одвоз ком. 15.133,63 комунални  
12 09 10 01 сеча стабала пречника од 31 – 50, без утовара и одвоза ком. 5.098,63 комунални  
12 09 11 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 26.328,25 комунални  
12 09 12 01 сеча стабала пречника од 31 – 50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком. 12.945,14 комунални  
12 09 13 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm, утовар и одвоз ком. 21.431,68 комунални  
12 09 14 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm, без утовара и одвоза ком. 11.680,54 комунални  
12 09 15 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 44.732,80 комунални  
12 09 16 01 сеча стабала пречника од 51 – 70 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 30.069,41 комунални  
12 09 17 01 сеча стабала пречника преко 70, утовар и одвоз ком. 42.790,25 комунални  
12 09 18 01 сеча стабала пречника преко 70, без утовара и одвоза ком. 23.287,95 комунални  
12 09 19 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП– ом, утовар и одвоз ком. 89.465,60 комунални  



Број 117 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.

шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

12 09 20 01 сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП– ом, без утовара и одвоза ком. 60.138,83 комунални  
12 09 21 01 употреба скеле и ужади, или мердевина и алпинистичке опреме Обрачун по часу. час 4.247,04 комунални  
12 10     РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 10 01 01 ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 4.519,51 комунални  
12 10 02 01 ручно вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 6.440,30 комунални  
12 10 03 01 ручно вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 9.888,05 комунални  
12 10 04 01 ручно вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 13.923,64 комунални  
12 11     МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА        
12 11 01 01 машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком. 3.759,40 комунални  
12 11 02 01 машинско вађење пањева пречника од 26-50 cm, утовар и одвоз ком. 5.273,93 комунални  
12 11 03 01 машинско вађење пањева пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком. 8.478,52 комунални  
12 11 04 01 машинско вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком. 11.606,67 комунални  
13       МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА        
13 01     ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА        
13 01 01 01 израда, транспорт и уградња корсета од флаха ком. 16.197,44 комунални  
13 01 02 01 израда, транспорт и уградња корсета од арматуре Ø10 ком. 10.795,68 комунални  
13 01 03 01 израда, транспорт и уградња бетонског прстена око садног места ком. 12.705,28 комунални  
13 01 03 02 израда, транспорт и уградња металне ограде око садног места, тип „Француска”, без урачунатих теме-

ља, са варењем на постојећи Л профил
m’ 12.454,40 комунални

 
13 01 04 01 поправка металних заштитника корсета (варење недостајућих делова) – по корсету ком. 5.698,56 комунални  
13 01 05 01 намештање-исправљање корсета ком. 423,36 комунални  
13 01 06 01 постављање вертикалне заштите од трске на стаблима ком. 609,28 комунални  
13 01 06 02 уклањање вертикалне заштите од трске са стабала ком. 219,52 комунални  
13 01 07 01 замена везица на вертикалној заштитити од трске ком. 208,32 комунални  
13 01 08 01 израда, транспорт и уградња лучних корсета (метална заштита за стабло) – без месингане информаци-

оне плочице, тип „Булевар краља Александра „
ком. 6.700,96 комунални

 
13 01 09 01 израда месингане информационе табле за лучни корсет -металну заштиту око стабла Наплаћиваће се 

по рачуну извођача 
ком. 11.200,00 комунални

 
13 01 09 02 Полирање месингане инфо плочице у Бул.краља Александра, са демонтажом и монтажом

Наплаћиваће се по рачуну извођача 
ком. 5.259,52 комунални

 
13 01 10 01 демонтажа, утовар и одвоз вертикалне заштите – корсета ком. 3.223,36 комунални  
13 01 11 01 Израда и монтажа дрвене плочице „Моје дрво” са ласерски изгравираним текстом. Наплата по рачуну ком. 815,36 комунални  
13 01 12 01 заштита стабала од механичких оштећења приликом кошења (перфорирано коруговано црево 

Ø75 mm)
ком. 270,48 комунални

 
13 01 13 01 заштита стабала од механичких оштећења приликом кошења (перфорирано коруговано црево 

Ø125 mm)
ком. 387,68 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 72.800,00 комунални

 
13 02 02 01 набавка, транспорт и уградња хоризонталне заштите на стаблима од алуминијум силицијума

Наплаћиваће се по рачуну извођача
m² 72.800,00 комунални

 
13 02 03 01 израда, транспорт и уградња металне хоризонталне решетке око стабала од металних профила m² 48.088,32 комунални  
13 02 03 02 израда, транспорт и уградња подконструкције за металне хоризонталне решетке око стабала (Трг ре-

публике)
ком. 39.865,28 комунални

 
13 02 04 01 поправка хоризонталне решетке (замена недостајућих или оштећених делова – до 5 комада) ком. 10.648,96 комунални  
13 02 05 01 демонтажа, утовар и одвоз хоризонталне решетке ком. 4.681,60 комунални  
13 02 06 01 демонтажа, утовар и одвоз бетонског заштитног прстена ком. 3.668,00 комунални  
13 02 07 01 проширивање хоризонталне заштите на дрворедима ком. 3.948,00 комунални  
13 02 07 02 преправка хоризонталне заштите стабала у дрвореду у Бул.краља Александра ком. 19.731,04 комунални  
13 03     БРАНИЦИ, АНКЕРИ, ГРАНИЧНИЦИ        
13 03 01 01 вађење,утовар и одвоз поломљених браника или анкера ком. 1.322,72 комунални  
13 03 02 01 исправљање накривљених анкера уз стабилизацију гуртном ком. 420,00 комунални  
13 03 03 01 исправљање лимених граничника са поновним анкерисањем м 361,76 комунални  
14       СНИМАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ        
14 01 01 01 геодетско снимање и израда топографског плана размере 1:100  (са додатном обрадом) за потребе ажу-

рирања базе ГИС -а зелених површина. Наплата по рачуну извођача.
hа 22.400,00 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 1.975,68 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 1.834,24 ПДВ 20%

 
15       ЧИСТОЋА        
15 01     ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ        
15 01 01 01 чишћење чврстих застора метлом m² 3,00 комунални  
15 01 02 01 чишћење чврстих застора и стабилизованих стаза дувачем m² 0,65 комунални  
15 01 03 01 чишћење чврстих застора ауточистилицом m² 2,26 комунални  
15 01 04 01 сакупљање и утовар лаког отпада без одвоза m² 0,18 комунални  
15 01 04 02 сакупљање и утовар лаког отпада без одвоза у отежаним условима m² 0,25 комунални  
15 01 04 03 сакупљање и утовар лаког отпада без одвоза у условима високог ризика m² 0,30 комунални  
15 01 05 01 утовар и одвоз лаког отпада m² 0,26 комунални  
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15 01 06 01 сакупљање лаког отпада са утоваром и одвозом m² 0,44 комунални  
15 01 06 02 сакупљање лаког отпада са утоваром и одвозом у отежаним условима m² 0,63 комунални  
15 01 06 03 сакупљање лаког отпада са утоваром и одвозом у условима високог ризика m² 0,74 комунални  
15 01 07 01 сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из отворених канала m² 158,16 комунални  
15 01 08 01 сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из канала са решетком (скидање решетке, чишћење 

канала и враћање решетке)
m’ 257,60 комунални 

 
15 01 09 01 ручно чишћење клупа од прљавштине и наноса. Обрачун по клупи ком. 47,64 комунални  
15 01 09 02 прање клупа ком. 301,68 комунални  
15 01 10 01 уклањање дивљих депонија m³ 3.572,80 комунални  
15 01 11 01 скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар и одвоз m² 54,53 комунални  
15 01 12 01 скидање путног наноса са утоваром и одвозом m³ 4.468,80 комунални  
15 01 13 01 уклањање муља и наплавина са чврстих застора у просечном слоју од д=5 cm, утовар и одвоз m² 133,75 комунални  
15 01 14 01 уклањање муља и наплавина са травњака у просечном слоју од д=5 cm, утовар и одвоз m² 157,07 комунални  
15 01 15 01 пражњење ђубријера са утоваром и одвозом ком. 205,21 комунални  
15 01 16 01 пражњење ђубријера без утовара и одвоза ком. 74,67 комунални  
15 01 16 02 прање ђубријера ком. 377,23 комунални  
15 01 17 01 прање чврстих застора – хидрантска мрежа m² 5,99 комунални  
15 01 18 01 прање чврстих застора цистерном m² 28,10 комунални  
15 01 20 01 дезинфекција површина леђним прскалицама m² 9,05 комунални  
15 01 21 01 дезинфекција површина трактором са ношеном атомизером (400л) m² 6,48 комунални  
15 02     ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА        
15 02 01 01 ручни утовар и одвоз песка m³ 1.898,40 комунални  
15 02 02 01 набавка, транспорт и насипање песка фракција „0” (“Дунавац „), у пешчаник m³ 2.885,12 комунални  
15 02 03 01 набавка, транспорт и насипање песка фракција „1” у пешчаник m³ 3.579,52 комунални  
15 03     МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА        
15 03 01 01 механичко уклањање траве са чврстих застора струшкама m² 152,71 комунални  
15 03 02 01 механичко уклањање траве са чврстих застора биотримером m² 13,80 комунални  
15 04     ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА        
15 04 01 01 машинско чишћење снега m² 11,17 комунални  
15 04 02 01 ручно чишћење снега m² 22,33 комунални  
15 04 03 01 посипање соли m² 7,45 комунални  
15 04 04 01 прскање емулзије CaCl2 леђном прскалицом m² 8,81 комунални  
15 04 05 01 прскање емулзије CaCl2 трактором са атомизером m² 1,87 комунални  
15 04 06 01 посипање гранула за топљење снега и леда – залеђене површине m² 20,68 комунални  
15 04 07 01 разбијање леда m² 129,04 комунални  
15 04 08 01 стресање снега са живе ограде m² 13,65 комунални  
15 04 09 01 стресање снега са четинара ком. 76,92 комунални  
15 04 10 01 чишћење снега са клупа ком. 5,59 комунални  
15 04 11 01 зимска припрема четинара везивањем ком. 196,02 комунални  
15 04 12 01 чишћење снега, хортикултурне машине са прикључцима за чишћење снега – даска за снег (мотокулти-

ватори и трактори)-ширина захвата даске за снег од 0.8 до 1,25 m
час 2.878,40 комунални 

 
15 04 13 01 чишћење снега, хортикултурне машине са прикључцима за чишћење снега – са даском за снег и поси-

пачем соли (мали трактори)-ширина захвата даске за снег 1,50 m
час 4.007,36 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 5.062,40 комунални  
15 04 15 01 чишћење снега са мултифункционалном машином „Willi” – са раоником-ширина захвата раоника за 

снег 2,0 m
час 6.261,92 комунални 

 
15 04 16 01 чишћење снега са мултифункционалном машином „Willi” – са раоником и соланом-ширина захвата ра-

оника за снег 2,0 m
час 7.390,88 комунални 

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

за снег 2,0 m
час 6.778,24 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 7.907,20 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 8.492,96 комунални 

 
15 04 20 01 утовар и одвоз снега m³ 1.529,92 комунални  
15 06     ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА        
15 06 01 01 премазивање штампаног бетона заштитним премазима. Наплата по рачуну извођача m² 952,00 комунални  
15 06 01 02 поправка декоративних ивичњака-чишћење и прање киселином, фарбање и лакирање постојећих 

ивичњака. Наплата по рачуну извођача
m’ 1.120,00 комунални 

 
15 06 02 01 фуговање спојница песком на засторима од бетонских плоча m² 476,78 комунални  
15 06 07 01 Попуњавање дилатационих спојница једнокомпонентом трајно еластичном масом на бази полиуретана 

– плитке дилатације
m’ 2.077,60 комунални 

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

– дубоке дилатације
m’ 3.866,24 комунални 

 
16       ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        
16 01 01 01 ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 2.824,70 комунални  
16 01 02 01 машинско крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 294,64 комунални  
16 01 03 01 машинско крчење подраста, без утовара и одвоза m² 185,11 комунални  
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16 01 04 01 сеча подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 126,35 комунални  
16 01 05 01 мулчирање терена од багремца, утовар и одвоз m² 147,93 комунални  
16 01 06 02 уклањање малча и биодробине око биљака са утоваром и одвозом m³ 2.656,28 комунални  
16 01 06 03 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка) m³ 3.437,28 комунални  
16 01 06 04 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка), у отежаним условима m³ 3.627,68 комунални  
16 01 06 05 израда, транспорт и ручно разастирање натурал малча (сечка), радови високог ризика m³ 3.876,32 комунални  
16 01 06 06 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка) m³ 14.202,72 комунални  
16 01 06 07 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка), у отежаним условима m³ 14.393,12 комунални  
16 01 06 08 израда, транспорт и ручно разастирање бојеног малча (сечка), радови високог ризика m³ 14.641,76 комунални  
16 01 06 09 транспорт и ручно разастирање малча (без набавке малча) m³ 1.408,96 комунални  
16 01 06 10 набавка малча (малч који није из производње ЈКП „Зеленило”). Обрачун по џаку 50 l. Наплата по ра-

чуну.
m³ 896,00 комунални

 
16 01 08 01 утовар, транспорт и машинско разастирање компоста m³ 5.929,28 комунални  
16 01 09 01 утовар, транспорт и ручно разастирање и планирање компоста m³ 6.339,20 комунални  
16 01 10 01 набавка, транспорт и полагање агротекстила на површине под биљним засадом m² 477,47 комунални  
16 01 11 01 уклањање оштећеног агротекстила са утоваром и одвозом m² 154,47 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. 72.041,00 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. 78.347,00 грађевински 42.99
20 01 03 01 израда, транспорт и уградња рустик клупе са наслоном, l=2,0 m, у бетонском темељу ком. 18.801,00 грађевински 42.99
20 01 04 01 израда, транспорт и уградња рустик клупе без наслона, l=2,0 m, у бетонском темељу ком. 16.476,00 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. 17.357,00 грађевински 42.99
20 02 02 01 израда, транспорт и уградња дупле бетонске клупе са наслоном (три носача), у бетонском темељу ком. 29.366,00 грађевински 42.99
20 02 03 01 израда, транспорт и уградња бетонске клупе без наслона, у бетонском темељу ком. 12.575,00 грађевински 42.99
20 02 04 01 израда, транспорт и уградња дупле бетонске клупе без наслона (три носача), у бетонском темељу ком. 19.388,00 грађевински 42.99
20 02 05 01 израда, транспорт и уградња решеткасте клупе, у бетонском темељу ком. 27.036,00 грађевински 42.99
20 02 06 01 израда, транспорт и уградња комплета лајсни (чамове) за решеткасту клупу на постојеће носаче ком. 27.226,00 комунални  
20 02 07 01 израда, транспорт и уградња клупе без наслона, бетонски носачи, храстове лајсне – тип Пионир, у бе-

тонском темељу
ком. 41.226,00 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. 28.374,00 грађевински 42.99

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

ком. 49.284,00 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. 32.148,00 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.

ком-
плет

1.320.863,00 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 силицију-

ма и чамовим лајснама, анкерована – без темеља 
ком. 23.339,00 комунални  

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

ком. 24.867,00 грађевински 42.99

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

ком. 31.200,00 комунални  

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

ком. 32.729,00 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’ 5.430,00 комунални  

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

m’ 10.321,00 комунални  

20 03 05 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе на зиду (чамове лајсне) m’ 10.968,00 комунални  
20 03 06 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе на зиду (храстове лајсне) m’ 13.843,00 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. 102.035,00 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. 14.883,00 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. 18.836,00 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. 19.569,00 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. 28.883,00 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 10.456,00 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 16.302,00 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 7.472,00 комунални  
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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 10.490,00 комунални  

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

m 21.230,00 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 17.179,00 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. 37.449,00 грађевински 42.99

20 03 21 02 израда металне клупе са десет лајсни са наслоном, чамове лајсне, дужина 2,00 m – тип „Ташмајдан „ ком. 24.826,00 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. 32.342,00 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. 36.387,00 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. 15.117,00 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. 15.980,00 комунални  

20 03 26 01 Израда и уградња трибина за седење од кутијастих профила и седишта од чамових лајсни m’ 27.215,00 комунални  
20 03 27 01 израда, транспорт и уградња равне клупе од храстових лајсни дим. 7/10/200 (5 лајсни по клупи), поста-

вљање на постојећи зидић анкеровањем
m’ 13.755,00 комунални  

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

m’ 17.108,00 комунални  

20 03 28 01 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, без наслона, тип „Каленић”, храстова лајсне дим.15/7 cm m’ 33.485,00 комунални  
20 03 28 02 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, са наслоном, тип „Каленић”, храстова лајсне дим.15/7 cm m’ 36.288,00 комунални  
20 03 28 03 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, без наслона, тип „Каленић”, чамове лајсне дим.15/7 cm m’ 17.284,00 комунални  
20 03 28 04 Израда, транспорт и уградња клупе на зиду, са наслоном, тип „Каленић”, чамове лајсне дим.15/7 cm m’ 17.802,00 комунални  
20 04      ПОПРАВКЕ КЛУПА        
20 04 01 01 фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) – клупа са наслоном ком. 1.819,00 комунални  
20 04 02 01 фарбање лајсни на клупи (по комаду клупе) – клупа без наслона ком. 1.379,00 комунални  
20 04 03 01 фарбање рустик клупе ком. 1.656,00 комунални  
20 04 04 01 фарбање клупе, тип „Стара београдска „ ком. 2.949,00 комунални  
20 04 05 01 фарбање клупе, тип „Београд” или „Земун” ком. 2.168,00 комунални  
20 04 06 01 фарбање решеткасте клупе ком. 2.438,00 комунални  
20 04 07 01 фарбање клупе на бетонском зиду (4 лајсне x 1 m’) m’ 690,00 комунални  
20 04 08 01 фарбање дрвених делова клупа. Обрачун по m² развијене површине m² 1.522,00 комунални  
20 04 09 01 фарбање клупе, тип „ТАШМАЈДАН” ком. 2.672,00 комунални  
20 04 10 01 замена чамових лајсни, дим. 4x4 cm (4х4,5 cm) m’ 710,00 комунални  
20 04 11 01 замена чамових лајсни, дим. 6 x 4 cm (6х4,5 cm) m’ 802,00 комунални  
20 04 12 01 замена чамових лајсни, дим. 8 x 4 cm (8х4,5 cm) m’ 904,00 комунални  
20 04 12 02 замена чамових лајсни, дим. 10х4 cm (10х4,5 cm) m’ 978,00 комунални  
20 04 12 03 замена чамових лајсни, дим. 12х4 cm (12х4,5 cm) m’ 1.028,00 комунални  
20 04 12 04 замена чамових лајсни, дим. 14х4 cm (14х4,5 cm) m’ 1.079,00 комунални  
20 04 12 05 замена чамових лајсни, дим. 10х7 cm (10х8 cm, 15х7 cm) m’ 1.628,00 комунални  
20 04 13 01 замена храстових лајсни, дим. 6 x 4 cm (6х4,5 cm) m’ 1.562,00 комунални  
20 04 13 02 замена храстових лајсни, дим. 10х4 cm (10х4,5 cm) m’ 1.895,00 комунални  
20 04 13 03 замена храстових лајсни, дим. 12х4 cm (12х4,5 cm) m’ 2.069,00 комунални  
20 04 13 04 замена храстових лајсни, дим. 14х4 cm (14х4,5 cm) m’ 2.241,00 комунални  
20 04 13 05 замена храстових лајсни, дим. 10х7 cm (10х8 cm, 15х7 cm) m’ 2.676,00 комунални  
20 04 14 01 демонтажа бетонских клупа без наслона, утовар и одвоз ком. 2.309,00 комунални  
20 04 15 01 демонтажа бетонских клупа са наслоном, утовар и одвоз ком. 3.839,00 комунални  
20 04 16 01 демонтажа носача бет. клупе без наслона са одвозом оштећеног носача ком. 2.380,00 комунални  
20 04 17 01 демонтажа носача бет. клупе са наслоном са одвозом оштећеног носача ком 3.539,00 комунални  
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. 7.998,00 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. 12.260,00 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. 17.838,00 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. 15.093,00 комунални  

20 04 22 01 поправка носача рустик клупе (обухваћена демонтажа и одвоз старог носача и уградња новог носача) ком. 9.424,00 грађевински 42.99
20 04 23 01 поправка наслона или седишта рустик клупе са демонтажом и одвозом оштећеног наслона или седишта ком. 9.989,00 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’ 2.656,00 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’ 3.376,00 комунални  
20 04 26 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,  дим. 10 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x m’) m’ 3.646,00 комунални  
20 04 27 01 замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне,  дим. 12 x 4 cm (позиција обухвата 4 лајсне x1 m’) m’ 4.255,00 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’ 8.499,00 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’ 6.236,00 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’ 7.216,00 комунални  
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20 04 31 01 замена дрвеног носача лајсни (кушака) решеткасте клупе Обрачун по комаду кушака ком. 2.766,00 комунални  
20 04 32 01 замена Л профила-носача подужних лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење m’ 673,00 комунални  
20 04 33 01 замена Л профила-носача попречних лајсни, на бетонским клупама или зидићу за седење m’ 1.696,00 комунални  
20 04 34 01 демонтажа дрвених лајсни на клупама Обрачун по комаду лајсне ком. 125,00 комунални  
20 04 35 01 демонтажа свих типова клупа са металним носачима, са утоваром и одвозом ком. 1.481,00 комунални  
20 04 35 02 анкеровање свих типова клупа ком. 1.205,00 комунални  
20 04 36 01 демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора у зелену површину (без поправке 

клупе)
ком. 4.991,00 комунални 

 
20 04 37 01 демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора на чврст застор (без поправке клупе) ком. 2.223,00 комунални  
20 04 38 01 Поправка – замена лајсни на клупи „Београд” („Земун”), са фарбањем носача (чамове лајсне ди-

м.6х4х180/200 cm, 6 ком). Обрачун по клупи
ком. 16.698,00 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. 36.827,00 комунални 

 
20 04 39 01 уклањање Л или П бетонског елемента клупе ком. 1.813,00 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, анкеро-

ван – без темеља
ком. 3.235,00 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. 4.008,00 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. 9.033,00 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. 12.127,00 грађевински 42.99

20 05 05 01 набавка, транспорт и уградња лауфера у бетонску подлогу, анкерован – без темеља ком. 4.966,00 комунални  
20 05 05 02 набавка, транспорт и уградња лауфера у бетонском темељу ком. 6.841,00 грађевински 42.99
20 05 06 01 набавка, транспорт и уградња шлипера, у бетонском темељу (шлипери од старих прагова) ком. 2.191,00 грађевински 42.99
20 05 07 01 сечење железн.прагова– шлипера са транспортом и уградњом, у бетонском темељу (шлипере и бетон 

обезбеђује Инвеститор)
ком. 1.167,00 грађевински 42.99

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

ком. 2.079,00 грађевински 42.99

20 05 09 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 3,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 36.613,00 грађевински 42.99
20 05 10 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 4,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 37.697,00 грађевински 42.99
20 05 11 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 5,00 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 38.032,00 грађевински 42.99
20 05 12 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 5,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 38.535,00 грађевински 42.99
20 05 13 01 израда, транспорт и уградња рампе дужине 6,50 m за спречавање уласка возила, у бетонском темељу ком. 39.374,00 грађевински 42.99
20 06      ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ, СТУБИЋА        
20 06 01 01 демонтажа металних стубића и шлипера,утовар и одвоз ком. 725,00 грађевински 43.11
20 06 02 01 демонтажа старог и монтажа новог металног стубића „Лауфер” ком. 5.355,00 грађевински 42.99
20 06 03 01 демонтажа и поновна монтажа постојећег металног стубића „Лауфер” ком. 1.791,00 грађевински 42.99
20 06 04 01 фарбање металних заштитних стубова ком. 339,00 комунални  
20 06 05 01 фарбање бетонских заштитних стубова ком. 461,00 комунални  
20 06 06 01 премазивање шлипера заштитним премазима ком. 463,00 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’ 14.030,00 грађевински 42.99
20 07 02 01 израда, транспорт и уградња рустик ограде Забран, h=60 cm изнад земље, у бетонском темељу m’ 6.051,00 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’ 11.365,00 грађевински 42.99
20 07 04 01 израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 1, Ø 18 mm, h= 40 cm изнад коте темељења, без ура-

чунатог бетона, системом уградње анкерисањем или темељења у оквиру израде бетонске конструкције 
застора или зидова 

m’ 9.236,00 комунални  

20 07 05 01 израда, транспорт и уградња ограде „Ташмајдан 1”, Ф 18 mm, висине 60 cm, анкерована – без темеља m’ 8.707,00 комунални  
20 07 06 01 израда, транспорт и уградња ограде Ташмајдан 2, Ø 32 mm, h=65 cm изнад земље, у бетонском темељу m’ 13.704,00 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 темељења у оквиру израде бетонске конструк-
ције застора или зидова 

m’ 11.260,00 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’ 9.213,00 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’ 9.631,00 грађевински 42.99

20 07 09 01 израда, транспорт и уградња ограде Hobby, h= 40 m, без бетонског темеља m’ 2.437,00 комунални  
20 07 12 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Вождовац”, h = 110 cm, у бетонском темељу m’ 26.837,00 грађевински 42.99
20 07 13 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Вождовац”, h = 110 cm, без темеља, анкерована – без 

темеља
m’ 24.528,00 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’ 9.789,00 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’ 12.600,00 грађевински 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’ 8.193,00 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, преко анкерне плоче – РАДИЈАЛНА МОНТАЖА

m’ 10.086,00 комунални  
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20 07 17 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, h = 110 cm, у бетонском темељу m’ 21.531,00 грађевински 42.99
20 07 18 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, h = 60 cm, у бетонском темељу m’ 17.165,00 грађевински 42.99
20 07 19 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, h = 110 cm, анкерована – без темеља m’ 20.465,00 комунални  
20 07 20 01 израда, транспорт и уградња металне ограде, тип „Раковица”, h = 60 cm, анкерована – без темеља m’ 16.099,00 комунални  
20 07 21 01 израда, транспорт и уградња металне ограде за дечија игралишта,тип „Савски венац”, h = 110 cm, у 

бетонском темељу
m’ 21.800,00 грађевински 42.99

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

m’ 20.717,00 комунални  

20 07 23 01 израда, транспорт и уградња металне ограде,тип „Вељко”, h = 60 cm, у бетонском темељу m’ 19.336,00 грађевински 42.99
20 07 24 01 израда, транспорт и уградња металне ограде,тип „Вељко”, h = 60 cm, анкерована-без темеља m’ 17.101,00 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 9.631,00 грађевински 42.99

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

m’ 27.391,00 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’ 27.000,00 грађевински 42.99

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

m’ 16.862,00 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. 27.548,00 грађевински 42.99

20 07 32 01 израда, транспорт и уградња ограде од кутијастих профила у бетонском темељу, висине 40 cm, тип 
„Делта 1”, у бетонском темељу

m’ 5.804,00 грађевински 42.99

20 07 34 01 израда, транспорт и уградња ограде тип „блок 45”, висина h = 0,65 m, у бетонском темељу. m’ 9.499,00 грађевински 42.99
20 07 35 01 израда, транспорт и уградња ограде тип „блок 45”, висина h = 0,65 m, анкерована -без темеља m’ 9.300,00 комунални  
20 07 36 01 израда, транспорт и уградња ограде од цеви, тип” Тања”, у бетонском темељу. m’ 13.561,00 грађевински 42.99
20 07 37 01 израда, транспорт и уградња ограде од цеви, тип „Тања”, анкерована -без темеља m’ 11.561,00 комунални  
20 07 38 01 израда, транспорт и уградња ограде од металних кутијастих профила са испуном од плетене жице, ви-

сине h = 1,10 m, у бетонском темељу.
m’ 8.824,00 грађевински 42.99

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

m’ 6.806,00 комунални  

20 07 40 01 израда, транспорт и уградња металних косника за ограду на дечијим игралиштима, у бетонском темељу. ком. 7.693,00 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’ 12.439,00 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’ 10.051,00 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’ 10.814,00 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. 36.924,00 грађевински 42.99
20 07 44 01 израда, транспорт и монтажа ограде у Неимарском парку – сегмент 1 сег-

мент
8.729,00 комунални  

20 07 45 01 израда, транспорт и монтажа ограде у Неимарском парку – сегмент 2 сег-
мент

8.127,00 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’ 12.432,00 комунални  

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

m’ 36.268,00 грађевински 42.99

20 08      ПОПРАВКЕ ОГРАДА        
20 08 01 01 демонтажа ограде висине до 1,10 m, утовар и одвоз m’ 1.342,00 комунални  
20 08 02 01 демонтажа ограде висине од 1,10 до 4,00 m, утовар и одвоз m’ 3.126,00 комунални  
20 08 03 01 демонтажа, депоновање у локалу и поновна монтажа металне ограде, висине до 1,10 m m’ 4.929,00 грађевински 42.99
20 08 04 01 демонтажа, депоновање у локалу и поновна монтажа металне ограде, висине од 1,10 m до 4,00 м m’ 6.612,00 грађевински 42.99
20 08 05 01 уклањање ограде од облица Ø 16 cm, висине 1,20 m, заједно са бетонским темељом m’ 2.536,00 комунални  
20 08 06 01 фарбање металне ограде m² 1.597,00 комунални  
20 08 07 01 фарбање парапета бетонске ограде m² 1.146,00 комунални  
20 08 08 01 фарбање рустик ограде тип „Забран” или ограде од дрвених облица m’ 877,00 комунални  
20 08 09 01 поправка рустик ограде (замена попречне греде) m’ 3.301,00 комунални  
20 08 10 01 поправка ограде од плетене жице (замена жичане мреже са делимичном поправком стубова) m² 3.884,00 комунални  
20 08 11 01 поправка ограде од грифоване или арматурне мреже (замена мреже са делимичном поправком стубова) m² 4.875,00 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’ 16.470,00 грађевински 42.99

20 08 13 01 замена хоризонталних шипки са варењем, на огради тип Стара београдска m’ 4.039,00 комунални  
20 08 14 01 замена лауфера на огради тип Стара београдска ком. 7.906,00 комунални  
20 09      РУКОХВАТИ        
20 09 01 01 израда, транспорт и уградња рукохвата са дуплом попречном гредом, висина рукохвата h= 0,90 m, ан-

керован, без темеља
m’ 7.142,00 комунални 

 
20 09 01 02 израда, транспорт и уградња рукохвата од металног флаха, тип „Каленић”, анкерован, без темеља m’ 8.152,00 комунални  
20 09 02 01 израда, транспорт и монтажа рукохвата на рампама за инвалиде у колицима, анкерован, без темеља m’ 8.452,00 комунални  
20 09 03 01 демонтажа и поновна монтажа рукохвата од металних цеви Ø50 mm, анкерован, без темеља m’ 2.985,00 комунални  
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20 10      ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА        
20 10 01 01 демонтажа рукохвата и одвоз на депонију m’ 894,00 комунални  
20 10 02 01 фарбање металних рукохвата m’ 501,00 комунални  
20 10 03 01 фарбање металних рампи m’ 624,00 комунални  
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. 13.400,00 комунални

 
20 11 01 02 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple), дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са уло-

шком од поцинкованог лима Ø32 cm, без анкеровања, Б.2.1.7
ком. 13.166,00 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. 17.952,00 комунални

 
20 11 01 04 израда и транспорт четвороугаоних бетонских ђубријера, (тип Simple), дим. 44x44 cm, h= 67 cm, са уло-

шком од поцинкованог лима Ø32 cm, са поклопцем, без анкеровања, Б.2.1.7
ком. 17.718,00 комунални

 
20 11 02 01 израда, транспорт и монтажа металних корпи, тип „Стара београдска” („Аутентик”), Б 2.1.1, без стубића ком. 12.253,00 комунални  
20 11 02 02 израда, транспорт и уградња ђубријере – Аутентик (тип Стара београдска), анкерована – Б.2.1.1 ком. 26.584,00 комунални  
20 11 03 01 израда и транспорт жичаних корпи (параболичне или трапезне) ком. 9.718,00 комунални  
20 11 04 01 израда, транспорт и уградња рустик корпи за отпатке, у бетонском темељу ком. 11.337,00 грађевински 42.99
20 11 06 01 уградња ђубријера за хигијену паса, преко анкерне плоче на чврст застор (урачунат бетонски темељ) ком. 3.988,00 грађевински 42.99
20 11 08 01 израда, транспорт и монтажа додатка за уложак ђубријере, за гашење опушака ком. 5.018,00 комунални  
20 12      ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ        
20 12 01 01 утовар и одвоз ђубријера ком. 1.038,00 комунални  
20 12 01 02 измештање неанкероване ђубријере у локалу ком. 487,00 комунални  
20 12 01 03 анкеровање свих типова корпи за отпатке ком. 1.205,00 комунални  
20 12 02 01 демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора у зелену површину ком. 3.261,00 грађевински 42.99
20 12 03 01 демонтажа и поновна монтажа ђубријера, из чврстог застора на чврст застор ком. 1.995,00 комунални  
20 12 04 01 фарбање бетонских корпи за отпатке ком. 620,00 комунални  
20 12 05 01 фарбање металних и дрвених корпи за отпатке ком. 916,00 комунални  
20 12 06 01 фарбање рустик корпе за отпатке ком. 799,00 комунални  
20 12 07 01 фарбање ливених делова (сиви лив) корпе за отпатке. ком. 1.777,00 комунални  
20 12 08 01 пескирање и пластификација ђубријера за хигијену паса ком. 6.204,00 комунални  
20 12 09 01 замена лименог улошка у бетонским ђубријерама ком. 4.495,00 комунални  
20 12 09 02 замена лименог улошка са поклопцем, у бетонским ђубријерама ком. 7.729,00 комунални  
20 12 10 01 израда лименог улошка за ђубријеру ком. 3.349,00 комунални  
20 12 11 01 поправка жичаних корпи (замена и варење оштећених делова) ком. 4.424,00 комунални  
20 12 12 01 замена стуба (носача) ђубријере, тип „Стара београдска” („Аутентик”) ком. 8.474,00 грађевински 42.99
20 12 13 01 замена корпе ђубријере, тип „Стара београдска” („Аутентик”) ком. 10.054,00 комунални  
20 12 13 02 замена перфорираног улошка корпе ђубријере Кoм. 5.459,00 комунални  
20 12 14 01 поправка рустик корпе – замена носача ком. 4.405,00 комунални  
20 12 15 01 поправка рустик корпе – замена корпе са демонтажом и одвозом оштећене корпе ком. 4.841,00 комунални  
20 12 16 01 поправка рустик корпе – замена летвице на корпи по комаду летвице) ком. 436,00 комунални  
20 12 19 01 набавка, транспорт и постављање папирних кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери -15 папир-

них кеса)
ком. 286,00 комунални

 
20 12 20 01 набавка и постављање ПВЦ кеса за хигијену паса (обрачун по 1 ђубријери -1 ПВЦ кеса) ком. 47,00 комунални  
20 12 21 01 набавка, транспорт и постављање ПВЦ роло-кеса (50 ком у ролни) у ђубријере за хигијену паса ком. 220,00 комунални  
20 12 22 01 израда, транспорт и уградња доње канте од поцинкованог лима за ПВЦ кесе, димензија канте 42x32x22 cm ком. 7.956,00 комунални  
20 12 23 01 израда, транспорт и уградња горње канте од поцинкованог лима за папирне кесе, димензија канте 

39x16x7 cm
ком. 5.813,00 комунални

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

42x32x22 cm
ком. 2.480,00 комунални

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

канте 39x16x7 cm
ком. 1.919,00 комунални

 
20 12 26 01 монтажа постојеће канте за хигијену паса од поцинкованог лима (горње или доње) ком. 917,00 комунални  
20 12 27 01 израда, транспорт и уградња комплет нове канте од поцинкованог лима за хигијену паса (уградња на 

постојећи темељ) 
ком. 13.766,00 комунални

 
20 12 28 01 израда, транспорт и уградња дна доње канте за хигијену паса од поцинкованог лима за ПВЦ кесе ком. 2.457,00 комунални  
20 13      РУСТИК МОБИЛИЈАР        
20 13 01 01 израда, транспорт и уградња рустик корпи за отпатке, у бетонском темељу ком. 11.337,00 грађевински 42.99
20 13 02 01 израда, транспорт и уградња рустик стола, у бетонском темељу ком. 41.814,00 грађевински 42.99
20 13 03 01 израда, транспорт и монтажа рустик-шах стола, у бетонском темељу ком. 47.947,00 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. 84.418,00 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. 78.297,00 грађевински 42.99

20 13 06 01 израда, транспорт и уградња сунцобрана од трске, у бетонском темељу ком. 27.994,00 грађевински 42.99
20 13 07 01 израда, транспорт и уградња сунцобрана од дрвета, у бетонском темељу – тип „Коштунићи” ком. 55.492,00 грађевински 42.99
20 13 08 01 израда, транспорт и постављање рустик мостића, без темеља ком. 42.087,00 комунални  
20 13 09 01 израда, транспорт и монтажа амфитеатра од дрвених облица са подијумом, подконструкција челичне 

цеви, бетонски темељи
ком. 414.427,00 грађевински 42.99
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20 14      ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА        
20 14 01 01 фарбање рустик стола ком. 2.277,00 комунални  
20 14 02 01 фарбање рустик павиљона ком. 19.619,00 комунални  
20 14 03 01 фарбање рустик мостића ком. 3.535,00 комунални  
20 14 03 02 фарбање металних носача сунцобрана од дрвета, тип „Коштунићи” (обрачун по комаду сунцобрана) ком. 2.728,00 комунални  
20 14 04 01 поправка рустик стола– замена горње плоче ком. 18.568,00 комунални  
20 14 05 01 поправка рустик стола– замена једног носача ком. 13.933,00 комунални  
20 14 06 01 поправка шах табле на рустик дрвеном столу. ком. 7.480,00 комунални  
20 14 07 01 демонтажа и уклањање рустик гарнитуре са сунцобраном ком. 16.082,00 комунални  
20 14 08 01 демонтажа и уклањање рустик гарнитуре без сунцобраном ком. 9.998,00 комунални  
20 14 09 01 демонтажа и одвоз рустик стола ком. 4.520,00 комунални  
20 14 10 01 демонтажа и одвоз рустик клупе ком. 2.732,00 комунални  
20 14 11 01 демонтажа и одвоз рустик сунцобрана ком. 6.030,00 комунални  
20 14 11 02 демонтажа и поправка дрвеног крова сунцобрана „Коштунићи” ком. 45.399,00 комунални  
20 14 11 03 демонтажа и одвоз рустик мостића ком. 8.768,00 комунални  
20 14 12 01 поправка бочних страница рустик павиљона m² 10.371,00 комунални  
20 14 13 01 поправка крова рустик павиљона са теголом m² 12.546,00 комунални  
20 14 14 01 замена конструктивних греда рустик павиљона ком. 19.516,00 комунални  
20 14 15 01 поправка рустик мостића – замена подних дасака m² 1.616,00 комунални  
20 14 16 01 поправка рустик мостића – замена ограде ком. 10.140,00 комунални  
20 14 17 01 поправка рустик мостића – замена конструктивног елемента ком.. 20.604,00 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 m ком 41.131,00 комунални  
20 15 02 01 израда, транспорт и уградња лежаљке за сунчање, са храстовим лајснама, дим. 2,00 m х 0,80 m, са урачу-

натим бетонским темељом
ком. 42.493,00 грађевински 42.99

20 15 03 01 израда, транспорт и монтажа дрвене дечије учионице на металним носачима у бетонском темељу ком. 332.342,00 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. 474.440,00 грађевински 42.99
20 16 02 01 израда, транспорт и монтажа на постојеће темеље мањих рустик павиљона, основе до 10 m². ком. 288.177,00 грађевински 42.99
20 16 03 01 израда, транспорт и уградња хранилице за птице, на анкерном стубу, без урачунатог темеља ком. 7.297,00 комунални  
20 16 04 01 израда, транспорт и уградња кућице за птице, на анкерном стубу, без урачунатог темеља ком. 8.540,00 комунални  
20 17      ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА        
20 17 01 01 фарбање павиљона ком. 19.619,00 комунални  
20 17 02 01 поправка крова павиљона – оштећене дрвене конструкције и облоге m² 12.300,00 комунални  
20 17 03 01 поправка крова павиљона – замена теголе m² 6.345,00 комунални  
20 17 04 01 демонтажа, утовар и одвоз мањих павиљона ком. 25.071,00 комунални  
20 17 05 01 демонтажа, утовар и одвоз већих павиљона ком. 39.173,00 комунални  
20 17 06 01 замена шах табли на столовима. Обрачун по табли ком. 7.480,00 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. 17.111,00 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. 15.740,00 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. 14.713,00 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. 15.363,00 грађевински 42.99

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

ком. 20.832,00 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. 11.835,00 грађевински 42.99

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

ком. 17.304,00 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. 15.418,00 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. 21.147,00 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. 11.722,00 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. 17.451,00 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. 4.369,00 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. 19.758,00 грађевински 42.99

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

ком. 18.642,00 комунални  

20 18 07 01 израда, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК Н85 у бетонском темељу – А 2.1.4 б. Напла-
та по рачуну извођача

ком. 25.470,00 грађевински 42.99
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20 18 08 01 израду, транспорт и уградња металног стуба, тип КЛАСИК, Н100, у бетонском темељу – А 2.1.4 в..На-
плата по рачуну извођача

ком. 27.710,00 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 29.449,00 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 31.238,00 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 16.678,00 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 15.614,00 грађевински 42.99

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

ком. 20.076,00 грађевински 42.99

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

ком. 23.063,00 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. 25.647,00 грађевински 42.99

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

m 27.427,00 грађевински 42.99

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

m 30.690,00 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 21.052,00 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 19.309,00 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. 10.086,00 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. 11.659,00 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. 14.405,00 грађевински 42.99

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

ком. 12.634,00 грађевински 42.99

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

ком. 10.767,00 комунални  

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

ком. 17.114,00 грађевински 42.99

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

ком. 15.695,00 комунални  

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

ком. 19.354,00 грађевински 42.99

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

ком. 18.159,00 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 23.508,00 грађевински 42.99

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

м 23.924,00 грађевински 42.99

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

m 16.678,00 грађевински 42.99

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

m 15.614,00 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

мm 22.270,00 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 22.375,00 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 25.264,00 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 22.457,00 комунални  

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

m 33.374,00 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 32.250,00 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 29.488,00 грађевински 42.99

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

ком. 87.872,00 комунални
 

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

ком. 103.672,00 комунални
 

20 18 38 03 израда, транспорт и уградња кружне подне решетке за стабла, тип СТАНДАРД, Ø1600 mm, са ослон-
цем од флаха и фирикета – А 3.1.2. Наплата по рачуну извођача

ком. 120.121,00 комунални
 

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

ком. 173.579,00 комунални
 

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

ком. 92.829,00 комунални
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20 18 40 01 израда, транспорт и уградња квадратне подне решетке за стабла, тип КЛАСИК, са ослонцем од Л про-
фила и фирикета, дим. 140х140 mm – А.3.1.3. Наплата по рачуну извођача

ком. 104.923,00 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. 36.137,00 комунални
 

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

ком. 135.845,00 комунални
 

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

ком. 157.129,00 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. 101.798,00 комунални
 

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

ком. 90.223,00 комунални
 

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

ком 34.671,00 комунални
 

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

ком. 43.248,00 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. 42.691,00 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. 33.873,00 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 из-
вођача

ком. 48.422,00 комунални  

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

ком. 58.865,00 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. 92.254,00 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. 39.881,00 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. 59.677,00 грађевински 42.99

20 18 55 01 израда, транспорт и уградња конзолне клупе Кнез Михајлова, -Б.1.1.3. Наплата по рачуну извођача ком. 108.220,00 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. 69.822,00 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. 66.221,00 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. 68.974,00 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. 64.592,00 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. 85.852,00 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. 81.470,00 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. 84.698,00 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. 80.315,00 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. 115.949,00 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. 113.485,00 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. 158.509,00 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. 144.191,00 комунални  

20 18 66 01 израда, транспорт и уградња велике клупе са кратким наслоном – СТАНДАРД (само цинкована), у бе-
тонском темељу – Б.1.1.8б. Наплата по рачуну извођача

ком. 155.813,00 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. 168.781,00 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. 165.855,00 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. 98.208,00 грађевински 42.99
20 18 72 01 израда, транспорт и уградња дрвене гарнитуре за пикник са сунцобраном, Б.1.2.1а (цинкована и лаки-

рана), у бетонском темељу. Наплата по рачуну извођача
ком. 165.897,00 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. 162.692,00 грађевински 42.99

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

ком. 114.834,00 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. 111.334,00 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. 33.873,00 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. 38.086,00 грађевински 42.99
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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. 30.400,00 комунални  

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

ком. 13.084,00 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. 36.440,00 комунални  

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

Ком… 39.035,00 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 117.115,00 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 120.266,00 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. 44.061,00 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. 1.926,00 комунални  
20 19 02 01 фарбање комплета лајсни мале клупе са наслоном, Standard -Б.1.1.6 ком. 2.169,00 комунални  
20 19 03 01 фарбање комплета лајсни велике клупе са кратким наслоном, Standard -Б.1.1.8 ком. 3.631,00 комунални  
20 19 04 01 фарбање комплета лајсни велике клупе са наслоном, Standard -Б.1.1.9 ком. 3.993,00 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` 3.013,00 комунални 

 
20 19 06 01 фарбање металних делова мале клупе без наслона, Standard -Б.1.1.5 ком. 709,00 комунални  
20 19 07 01 фарбање металних делова мале клупе са наслоном, Standard -Б.1.1.6 ком. 1.076,00 комунални  
20 19 08 01 фарбање металних делова велике клупе са кратким наслоном, Standard -Б.1.1.8 ком. 1.332,00 комунални  
20 19 09 01 фарбање металних делова велике клупе са наслоном, Standard -Б.1.1.9 ком. 1.581,00 комунални  
20 19 10 01 Фарбање комплета лајсни на лежаљци за сунчање ком. 2.436,00 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. 1.168,00 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’ 1.272,00 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. 92.989,00 грађевински 42.99
21 01 02 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке – 2 седишта, ТИП Л2 у бетонском темељу ком. 112.273,00 грађевински 42.99
21 01 03 01 израда, транспорт и уградња металне љуљашке, тип „ОРЛОВО ГНЕЗДО” у бетонском темељу (корпа Ø 

950 mm)
ком. 292.170,00 грађевински 42.99

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

ком. 298.330,00 грађевински 42.99

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

ком. 216.368,00 грађевински 42.99

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

ком. 203.764,00 грађевински 42.99

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

ком. 225.116,00 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. 215.414,00 грађевински 42.99

21 01 08 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица -1 руда, ТИП К1 у бетонском темељу ком. 116.592,00 грађевински 42.99
21 01 09 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица -2 руде, ТИП К2 у бетонском темељу ком. 161.442,00 грађевински 42.99
21 01 10 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица, тип „РАДА”, д= 3,00 m, у бетонском темељу ком. 221.665,00 грађевински 42.99
21 01 11 01 израда, транспорт и уградња металних клацкалица, тип „ТАЊА”, д= 4,00 m, у бетонском темељу ком. 223.972,00 грађевински 42.99
21 01 12 01 израда, транспорт и уградња једноструке квадратне пењалице, ТИП ЈКП, у бетонском темељу ком. 90.470,00 грађевински 42.99
21 01 13 01 израда, транспорт и уградња двостране квадратне пењалице, ТИП ДКП, у бетонском темељу ком. 109.454,00 грађевински 42.99
21 01 14 01 израда, транспорт и уградња једноструке квадратне пењалице, ТИП ЈКП2Љ са дуплом љуљашком, у 

бетонском темељу
ком. 157.820,00 грађевински 42.99

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

ком. 167.378,00 грађевински 42.99

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

ком. 266.249,00 грађевински 42.99

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

ком. 279.357,00 грађевински 42.99

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

ком. 287.600,00 грађевински 42.99

21 01 19 01 израда, транспорт и уградња пењалице са канапима, у бетонском темељу ком. 227.969,00 грађевински 42.99
21 01 20 01 израда, транспорт и уградња пењалице тип „ИГЛО”, у бетонском темељу ком. 182.848,00 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. 218.271,00 грађевински 42.99
21 01 22 01 израда, транспорт и уградња лучне пењалице „БИЉА”, дужине 5,70 m, висине 1,50 m, у бетонском те-

мељу
ком. 246.494,00 грађевински 42.99

21 01 23 01 израда, транспорт и уградња лучне пењалице „ДАЦА”, дужине 7,70 m, висине 2,00 m, у бетонском те-
мељу

ком. 270.875,00 грађевински 42.99

21 02     ВРТЕШКЕ        
21 02 01 01 израда, транспорт и уградња трокраке вртешке, ТИП В1, у бетонском темељу ком. 116.644,00 грађевински 42.99
21 02 02 01 израда, транспорт и уградња вртешке са седиштима, ТИП В2, у бетонском темељу ком. 114.369,00 грађевински 42.99
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21 02 03 01 израда, транспорт и уградња вртешке са седиштима, тип „САЊА”, у бетонском темељу ком. 161.194,00 грађевински 42.99
21 02 04 01 израда, транспорт и уградња вртешке са подијумом, тип „ЈЕЛЕНА”, у бетонском темељу ком. 161.204,00 грађевински 42.99
21 03     ЊИХАЛИЦЕ        
21 03 01 01 израда, транспорт и уградња њихалице, тип „САША 1” („Коњић”), у бетонском темељу. ком. 83.255,00 грађевински 42.99
21 03 02 01 израда, транспорт и уградња њихалице, тип „САША 2” („Вилин коњиц”), у бетонском темељу. ком. 84.633,00 грађевински 42.99
21 04     ТОБОГАН        
21 04 01 01 израда, транспорт и уградња тобогана са поцинкованим лимом, тип „МАРКО”, у бетонском темељу. ком. 279.352,00 грађевински 42.99
21 04 02 01 израда, транспорт и уградња тобогана са поцинкованим лимом, тип „МАРКО”, у бетонском темељу, на 

шкарпи.
ком. 266.158,00 грађевински 42.99

21 05     ДРВЕНИ РЕКВИЗИТИ        
21 05 01 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене клацкалице, у бетонском темељу ком. 147.190,00 грађевински 42.99
21 05 02 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке, у бетонском темељу ком. 129.848,00 грађевински 42.99
21 05 03 01 израда, транспорт и уградња инсталације од дрвених греда и талпи за ходање, у бетонском темељу ком-

плет
331.729,00 грађевински 42.99

21 05 04 01 израда, транспорт и уградња дрвене ходалице за балансирање са ланцима, у бетонском темељу ком. 222.855,00 грађевински 42.99
21 05 05 01 израда, транспорт и уградња дрвене куле без крова, у бетонском темељу ком. 260.531,00 грађевински 42.99
21 05 06 01 израда, транспорт и уградња дрвене куле са кровом и теголом, у бетонском темељу ком. 352.593,00 грађевински 42.99
21 05 07 01 израда, транспорт и уградња дрвених степеница са оградом, за кулу, у бетонском темељу ком. 114.220,00 грађевински 42.99
21 05 08 01 израда, транспорт и уградња тобогана са клизном површином од лима за дрвену кулу, у бетонском те-

мељу
ком. 117.881,00 грађевински 42.99

21 05 09 01 израда, транспорт и уградња висећег мостића са металним сајлама и дрвеним газиштима ком. 138.766,00 комунални  
21 05 10 01 израда, транспорт и уградња металне пењалице у сегменту дрвене куле, у бетонском темељу ком. 25.697,00 грађевински 42.99
21 05 11 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке уз дрвену кулу, у бетонском темељу ком. 89.395,00 грађевински 42.99
21 05 12 01 израда, транспорт и уградња двоструке дрвене љуљашке са металном пењалицом, у бетонском темељу ком. 224.937,00 грађевински 42.99
21 05 13 01 израда, транспорт и монтажа дрвене косе пењалице са хватовима, у бетонском темељу ком. 133.643,00 грађевински 42.99
21 05 14 01 израда дрвених хватача за пењање ком. 3.363,00 комунални  
21 05 15 01 израда, транспорт и уградња дрвене препоне (5 препона), у бетонском темељу ком. 117.667,00 грађевински 42.99
21 05 16 01 израда, транспорт и уградња двоструког вратила од дрвених облица, у бетонском темељу ком. 110.021,00 грађевински 42.99
21 05 17 01 израда, транспорт и уградња дрвене пењалице, у бетонском темељу ком. 159.553,00 грађевински 42.99
21 05 18 01 израда, транспорт и уградња дрвене купасте пењалице од полуоблица, у бетонском темељу ком. 121.600,00 грађевински 42.99
21 05 19 01 израда, транспорт и уградња дрвених облица (10 ком), за трчање цик-цак, у бетонском темељу ком. 116.122,00 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. 862.702,00 комунални

 
21 06 01 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 1 *Напомена: У цену није урачунато уградња слојева из-

над анкерне стопе. 
ком. 89.546,00 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. 1.501.740,00 комунални  

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

ком. 134.434,00 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. 1.207.783,00 комунални  

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

ком. 126.932,00 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. 1.166.245,00 комунални  

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

ком. 99.893,00 грађевински 42.99

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

ком. 663.002,00 комунални  

21 06 05 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 5 ком. 63.930,00 грађевински 42.99
21 06 06 01 реквизит за децу, тип вртешка (узраст 5-12 год) и за децу са посебним потребама – реквизит 6 – набав-

ка. Наплата по рачуну.
ком. 1.597.596,00 комунални  

21 06 06 02 транспорт и уградња реквизита 6 ком. 162.037,00 грађевински 42.99
21 06 07 01 реквизит – жичара за децу (узраст 5-12 год) – реквизит 7 – набавка Наплата по рачуну. ком. 1.597.596,00 комунални  
21 06 07 02 транспорт и уградња реквизита 7 * Напомена: У цену није урачунато уградња слојева изнад анкерне 

стопе. 
ком. 316.783,00 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. 1.597.596,00 комунални  

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

ком. 85.103,00 грађевински 42.99

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

ком. 663.002,00 комунални
 

21 06 09 02 транспорт и уградња реквизита 9 ком. 81.785,00 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. 4.233.629,00 комунални  
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21 06 10 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 10 * Напомена: У цену није урачунато уградња слојева 
изнад анкерне стопе. 

ком. 140.463,00 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. 2.308.526,00 комунални  

21 06 11 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 11 ком. 243.104,00 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. 3.993.990,00 комунални  

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

ком. 363.086,00 грађевински 42.99

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

ком. 138.352,00 комунални  

21 06 13 02 транспорт и уградња седишта за љуљашку – реквизита 13 ком. 1.936,00 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. 54.318,00 комунални  

21 06 14 02 транспорт и уградња седишта за љуљашку – реквизита 14 ком. 3.485,00 грађевински 42.99
21 06 15 01 реквизит – њихалица у облику аутића за децу узраста 5-12 год. и за децу са посебним потребама – ре-

квизит 15 – набавка. Наплата по рачуну.
ком. 1.038.437,00 комунални  

21 06 15 02 транспорт и уградња реквизита 15 ком. 70.841,00 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. 4.592.405,00 комунални  

21 06 16 02 транспорт и уградња комбинованог реквизита 16 ком. 338.279,00 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. 431.280,00 комунални  

21 06 17 02 транспорт и уградња реквизита 17 ком. 116.336,00 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. 617.319,00 комунални  

21 06 18 02 транспорт и уградња реквизита 18 ком. 70.595,00 грађевински 42.99
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. 574.896,00 комунални  

21 06 19 02 транспорт и уградња реквизита 19 ком. 33.703,00 грађевински 42.99
21 06 20 01 реквизит – светлећа њихалица (за децу од 3-12 година)– реквизит 20-набавка. Наплата по рачуну. ком. 237.888,00 комунални  
21 06 20 02 транспорт и уградња реквизита 20 ком. 22.028,00 грађевински 42.99
21 06 21 01 реквизит – светлећа клацкалица (за децу од 3-12 година)– реквизит 21-набавка. Наплата по рачуну. ком. 436.128,00 комунални  
21 06 21 02 транспорт и уградња реквизита 21 ком. 23.296,00 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 283.813,00 комунални  
21 07 01 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубњеви у боји – музички реквизит 16, транспорт и уградња ком. 42.510,00 грађевински 42.99
21 07 02 01 реквизит за децу – бубањ у облику седишта – музички реквизит 17, набавка. Наплата по рачуну. ком. 229.335,00 комунални  
21 07 02 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ у облику седишта – музички реквизит 17, транспорт и 

уградња.
ком. 23.657,00 грађевински 42.99

21 07 03 01 реквизит за децу – дупли бубњеви – музички реквизит 18, набавка. Наплата по рачуну. ком. 342.684,00 комунални  
21 07 03 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – дупли бубњеви – музички реквизит 18, транспорт и уградња ком. 29.155,00 грађевински 42.99
21 07 04 01 реквизит за децу – бубањ од хрома – већи – музички реквизит 19, набавка. Наплата по рачуну. ком. 342.684,00 комунални  
21 07 04 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ од хрома – већи – музички реквизит 19, транспорт и 

уградња
ком. 22.639,00 грађевински 42.99

21 07 05 01 реквизит за децу – бубањ од хрома – мањи – музички реквизит 20, набавка. Наплата по рачуну. ком. 279.819,00 комунални  
21 07 05 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – бубањ од хрома – мањи – музички реквизит 20, транспорт и 

уградња
ком. 22.079,00 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. 406.828,00 комунални  

21 07 06 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 21, транспорт и уградња ком. 64.379,00 грађевински 42.99
21 07 07 01 реквизит за децу – звоно – музички реквизит 22, набавка. Комплет се састоји од 6 комада звона. Напла-

та по рачуну.
ком. 749.512,00 комунални  

21 07 07 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 22, транспорт и уградња ком. 61.182,00 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. 931.398,00 комунални  

21 07 08 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно – музички реквизит 23, транспорт и уградња ком. 80.896,00 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. 275.026,00 комунални

 
21 07 09 02 реквизит за децу – звоно-огледало – музички реквизит 24, транспорт и уградња ком. 24.451,00 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. 617.710,00 комунални

 
21 07 10 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 25, транспорт и уградња ком. 32.545,00 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. 342.684,00 комунални  

21 07 11 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 26, транспорт и уградња ком. 36.552,00 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. 731.939,00 комунални  
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21 07 12 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – звоно на носачима – музички реквизит 27, транспорт и уградња ком. 44.309,00 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. 406.828,00 комунални  

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

ком. 47.593,00 грађевински 42.99

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

ком. 464.821,00 комунални
 

21 07 14 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – лира – музички реквизит 29, транспорт и уградња ком. 33.411,00 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 ра-
чуну.

ком. 275.026,00 комунални  

21 07 15 02 реквизит за децу – удараљке са вертикалним површинама – музички реквизит 30, транспорт и уградња ком. 20.054,00 комунални  
21 07 16 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 31, набавка. Комплет се састоји од 15 плочица, 2 уда-

раљке и једног вертикалног носача. Наплата по рачуну.
ком. 342.684,00 комунални  

21 07 16 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке -музички реквизит 31, транспорт и уградња ком. 38.482,00 грађевински 42.99
21 07 17 01 реквизит за децу – удараљке за двоје – музички реквизит 32, набавка. Комплет се састоји од 22 плочи-

це, 4 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 521.056,00 комунални  

21 07 17 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке за двоје – музички реквизит 32, транспорт и уградња ком. 35.027,00 грађевински 42.99
21 07 18 01 реквизит за децу– удараљке од дрвета – музички реквизит 33, набавка. Комплет се састоји од 13 плочи-

ца, 4 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 418.251,00 комунални  

21 07 18 02 реквизит за децу– удараљке од дрвета – музички реквизит 33, транспорт и уградња ком. 30.080,00 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. 688.883,00 комунални  

21 07 19 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 34, транспорт и уградња ком. 49.352,00 грађевински 42.99
21 07 20 01 реквизит за децу – удараљке – музички реквизит 35, набавка. Комплет се састоји од 15 плочица, 4 уда-

раљке и две вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 500.846,00 комунални

 
21 07 20 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 35, транспорт и уградња ком. 38.230,00 грађевински 42.99
21 07 21 01 реквизит за децу – удараљке са звонима – музички реквизит 36, набавка. Комплет се састоји од 15 пло-

чица, 2 удараљке и два вертикална носача. Наплата по рачуну.
ком. 464.821,00 комунални  

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

ком. 44.271,00 грађевински 42.99

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

ком. 275.026,00 комунални  

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

ком. 30.873,00 грађевински 42.99

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

ком. 365.530,00 комунални  

21 07 23 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – удараљке – музички реквизит 38, транспорт и уградња ком. 31.657,00 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. 342.684,00 комунални  

21 07 24 02 реквизит за децу, у бетонском темељу – ручне удараљке – музички реквизит 39, транспорт и уградња ком. 39.881,00 грађевински 42.99
21 09     ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА        
21 09 01 01 фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима-љуљашка, клацкалица, пењалица, вр-

тешка
ком. 2.467,00 комунални 

 
21 09 02 01 фарбање реквизита са свим неопходним припремним радовима– тобоган, ракета ком. 6.983,00 комунални  
21 09 03 01 Фарбање седишта (љуљашке, клацкалице) ком. 1.280,00 комунални  
21 09 04 01 демонтажа и замена носача реквизита 

(по комаду реквизита) носеће греде љуљашке
ком. 5.456,00 грађевински 42.99

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

ком. 11.555,00 грађевински 42.99

21 09 06 01  замена дрвених седишта на љуљашкама ком. 2.514,00 комунални  
21 09 07 01  замена гумених седишта на љуљашкама ком. 10.593,00 комунални  
21 09 08 01  замена затворених седишта на љуљашкама ком. 15.275,00 комунални  
21 09 09 01  замена дрвених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 7.127,00 комунални  
21 09 10 01 замена гумених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 14.186,00 комунални  
21 09 11 01 замена затворених седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 18.868,00 комунални  
21 09 12 01 замена руде са поправком носача греде (механизма) ком. 14.970,00 комунални  
21 09 13 01  замена дрвене руде на клацкалицама ком. 8.027,00 комунални  
21 09 14 01  замена механизма носача на клацкалицама ком. 3.099,00 комунални  
21 09 15 01  замена дрвених седишта на клацкалицама, вртешкама и њихалицама ком. 2.324,00 комунални  
21 09 15 02  замена гумених одбојника на клацкалици ком. 8.400,00 комунални  
21 09 16 01  замена корита на тобогану ком. 7.652,00 комунални  
21 09 17 01 замена дрвених подијума на ракетама

 (по комаду подијума)
ком. 7.394,00 комунални

 
21 09 18 01  замена мердевина од канапа и летвица на пењалици, тип „Блок 62 „ ком. 7.880,00 комунални  
21 09 19 01  замена канапа мердевина на пењалици, 

тип „Блок 62”
ком. 2.770,00 комунални

 
21 09 20 01  замена дела оштећене металне руде (исправљање) на клацкалицама ком. 5.236,00 комунални  
21 09 21 01  замена страница (тобогана, љуљашке) од водоотпорног шпера ком. 26.598,00 комунални  
21 09 22 01  замена седишта љуљашке „Орлово гнездо”, Ø 950 mm, демонтажа и монтажа новог седишта ком. 85.921,00 комунални  
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21 09 23 01  замена седишта љуљашке „Орлово гнездо”, Ø 1200 mm, демонтажа и монтажа новог седишта ком. 103.512,00 комунални  
21 09 24 01  замена ланца седишта љуљашке „Орлово гнездо” (обрачун по комаду ланца) ком. 4.220,00 комунални  
21 09 25 01 замена елемента ланца – АЛКИ (по комаду алке) ком. 299,00 комунални  
21 09 26 01 замена седишта на вртешци тип „Сања” ком. 3.312,00 комунални  
21 09 27 01 замена металног рукохвата на клацкалици. ком. 4.267,00 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. 4.288,00 комунални

 
21 09 29 01 демонтажа оштећених већих дечијих реквизита (комбиновани реквизит, ракета, тобоган,конструкција 

коша итд.),и фитнес реквизита, утовар и одвоз
ком. 11.993,00 комунални

 
21 09 30 01 демонтажа оштећених седишта љуљашке „Орлово гнездо” и одвоз ком. 1.375,00 комунални  
21 09 31 01 демонтажа оштећене њихалице са одвозом ком. 862,00 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. 12.865,00 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. 31.235,00 комунални

 
21 09 34 01 демонтажа и поновна монтажа њихалице ком. 3.455,00 комунални  
21 09 35 01 притезање олабављених и замена оштећених шрафова на реквизитима час 588,00 комунални  
21 09 36 01 поправка корпе на љуљашци „Орлово гнездо” („језгра” гнезда са заменом сајли и жабица) ком. 30.390,00 комунални  
21 09 37 01 поправка ушица на љуљашци „Орлово гнездо „ ком. 12.350,00 комунални  
21 09 38 01 поправка спиралне пењалице на „Васиа” реквизиту ком. 6.668,00 комунални  
21 09 39 01 поправка обруча седишта љуљашке Орлово гнездо – варење оштећеног обруча ком. 5.538,00 комунални  
21 09 40 01 поправка седишта унутар обруча љуљашке Орлово гнездо ком. 20.201,00 комунални  
21 09 41 01 анкеровање постојећих олабављених стопа на дечијим реквизитима – обрачун по стопи ком. 2.084,00 комунални  
21 09 42 01 анкерисање њихалице ком. 3.055,00 комунални  
21 09 42 02 замена опруге и тањира на њихалици ком-

плет
27.851,00 комунални

 
21 09 42 03 замена дрвене фигуре на њихалици ком. 37.424,00 комунални  
21 09 43 01 израда, транспорт и монтажа ослонаца за руке и ноге код њихалица ком. 1.521,00 комунални  
21 09 44 01 варење спојева на већим реквизитима (комбиновани реквизит, ракета, тобоган...) ком. 5.459,00 комунални  
21 09 45 01 варење спојева на мањим реквизитима (клацкалица, љуљашка, пењалица, вртешка...) ком. 2.687,00 комунални  
21 09 46 01 укидање једног седишта са ланцима на двострукој љуљашки и постављање седишта на средину распона. ком. 3.031,00 комунални  
21 09 47 01 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена чамових лајсни дим.60х20 mm. Обрачун 

по m’
m’ 924,00 комунални

 
21 09 47 02 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена храстових лајсни дим.60х20 mm. Обрачун 

по m’
m’ 1.102,00 комунални

 
21 09 47 03 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена рукохвата m’ 3.789,00 комунални  
21 09 47 04 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена страница m² 7.811,00 комунални  
21 09 47 05 поправка мултифункционалног дрвеног реквизита – замена пода m² 11.717,00 комунални  
21 09 48 01 демонтажа сајле на жичари, са утоваром и одвозом ком. 1.279,00 комунални  
21 09 48 02 замена сајле на жичари ком. 31.974,00 комунални  
21 09 48 03 демонтажа седишта на жичари, са утоваром и одвозом ком. 885,00 комунални  
21 09 48 04 замена седишта на жичари ком. 23.083,00 комунални  
21 09 48 05 замена клизача на седишту сајле на жичари ком. 15.322,00 комунални  
21 09 48 06 замена комплет кућишта са сајлом, седиштем и клизачем на жичари ком-

плет
158.081,00 комунални

 
21 10      ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ        
21 10 01 01 Набавка мале гумене играчке у облику животиње.

Наплата по рачуну 
ком. 264.320,00 комунални

 
21 10 01 02 Транспорт и уградња мале гумене играчке на зеленој површини ком. 17.456,00 грађевински 42.99
21 10 01 03 Транспорт и уградња мале гумене играчке на чврстом застору (без урачунатог чврстог застора) ком. 11.763,00 грађевински 42.99
21 10 02 01 Набавка велике гумене играчке у облику животиње.

Наплата по рачуну 
ком. 330.400,00 комунални  

21 10 02 02 Транспорт и уградња велике гумене играчке на зеленој површини ком. 23.580,00 грађевински 42.99
21 10 02 03 Транспорт и уградња велике гумене играчке на чврстом застору (без урачунатог чврстог застора) ком. 15.348,00 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. 108.639,00 комунални

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

темељу 
ком. 165.771,00 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. 125.024,00 комунални  

22 01 04 01 набавка, транспорт и монтажа рекламне налепнице за кошаркашку таблу ком. 6.745,00 комунални  
22 01 05 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције за мали фудбал са мрежом, анкерована на чврстом 

застору
ком. 22.337,00 комунални  

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

ком. 58.873,00 комунални  

22 01 07 01 израда, транспорт и уградња комплет конструкције за одбојку са мрежом, са бетонским темељом ком. 53.378,00 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. 83.637,00 грађевински 42.99
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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. 69.731,00 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. 34.180,00 комунални  

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

ком. 39.568,00 комунални  

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

ком. 39.200,00 грађевински 42.11

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

ком. 56.000,00 грађевински 42.11

22 01 14 01 обележавање „школице” на дечијим игралиштима (стандардни тип „школице „) ком. 8.455,00 грађевински 42.11
22 01 15 01 израда рекламе на спортским теренима на чврстом застору фарбом за бетон до три различите нијансе m² 13.666,00 комунални  
22 01 16 01 израда, транспорт и уградња стубова и мреже за бадминтон, у бетонском темељу m² 43.744,00 грађевински 42.99
22 01 17 01 Израда, транспорт и уградња носача за семафор за терен за боћање, преко анкер типлова за бетон. ком. 3.749,00 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. 116.928,00 комунални  

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

ком. 185.136,00 комунални  

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

ком. 165.648,00 комунални
 

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

ком. 75.600,00 комунални
 

22 01 22 01 Монтажа бетонског мобилијара на постојећи застор, употребом камиона са утоварном руком (ХАК). ком. 18.281,00 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. 62.327,00 грађевински 42.99
22 02 02 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, тип „ГРЕДА” у бет. темељу. (темељ у растре-

ситом материјалу)
ком. 62.888,00 грађевински 42.99

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

ком. 100.657,00 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. 108.172,00 грађевински 42.99

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

ком. 96.235,00 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. 103.750,00 грађевински 42.99

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

ком. 64.001,00 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. 64.375,00 грађевински 42.99

22 02 09 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, тип „КОЗЛИЋ”, у бетонском темељу. ком. 85.711,00 грађевински 42.99
22 02 10 01 израда, транспорт иуградња металног фитнес реквизита, тип „КОЗЛИЋ”, у бетонском темељу. (темељ у 

растреситом материјалу)
ком. 93.225,00 грађевински 42.99

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

ком. 81.047,00 грађевински 42.99

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

ком. 81.413,00 грађевински 42.99

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

ком. 54.604,00 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. 54.792,00 грађевински 42.99

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

ком. 47.473,00 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. 48.223,00 грађевински 42.99

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

ком. 65.468,00 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. 66.030,00 грађевински 42.99

22 02 19 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, тип „МЕРДЕВИНЕ”, у бетонском темељу. ком. 82.396,00 грађевински 42.99
22 02 20 01 израда, транспорт и уградња металног фитнес реквизита, тип „МЕРДЕВИНЕ”, у бетонском темељу. (те-

мељ у растреситом материјалу)
ком. 89.911,00 грађевински 42.99

22 02 21 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МОТАЛИЦА ОБОСТРА-
НА”.

ком. 16.548,00 грађевински 42.99

22 02 21 02 Набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „МОТАЛИЦА ОБОСТРАНА”. Наплата по рачуну. ком. 122.640,00 комунални  
22 02 22 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу -ТИП „СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”. ком. 30.137,00 грађевински 42.99
22 02 22 02 набавка кардио фитнес реквизита -ТИП „СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”. Наплата по рачуну. ком. 147.840,00 комунални  
22 02 23 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ИЗИ ГЛАЈДЕР”. ком. 38.174,00 грађевински 42.99
22 02 23 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ИЗИ ГЛАЈДЕР”. Наплата по рачуну. ком. 129.920,00 комунални  
22 02 24 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА” ком. 31.767,00 грађевински 42.99
22 02 24 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА”. Наплата по рачуну. ком. 122.080,00 комунални  
22 02 25 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МИНИ ФИТНЕС ТВИСТ” ком. 35.236,00 грађевински 42.99
22 02 25 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „МИНИ ФИТНЕС ТВИСТ”. Наплата по рачуну. ком. 108.976,00 комунални  
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22 02 26 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „СТЕПЕР” ком. 20.032,00 грађевински 42.99
22 02 26 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „СТЕПЕР”. Наплата по рачуну. ком. 154.560,00 комунални  
22 02 27 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу -ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ИЗИ 

ГЛАЈДЕР; ТВИСТ СЕДЕЋИ; СЕДЕЋИ ЛЕГПРЕС”
ком. 77.363,00 грађевински 42.99

22 02 27 02 набавка кардио фитнес реквизита -ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ИЗИ ГЛАЈДЕР; ТВИСТ СЕДЕЋИ; СЕДЕ-
ЋИ ЛЕГПРЕС”. Наплата по рачуну.

ком. 161.840,00 комунални  

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

ком. 43.600,00 грађевински 42.99

22 02 28 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ВРАТИЛО: РАЗБОЈ; ТРБУШЊАЦИ” Наплата по рачуну. ком. 149.744,00 комунални  
22 02 29 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „ВЕСЛАЊЕ” ком. 24.124,00 грађевински 42.99
22 02 29 02 набавка кардио фитнес реквизита – ТИП „ВЕСЛАЊЕ”. Наплата по рачуну. ком. 150.080,00 комунални  
22 02 30 01 Транспорт и уградња кардио фитнес реквизита, у бетонском темељу – ТИП „МИНИ ФИТНЕС – ВРА-

ТИЛО; ТРБУШЊАЦИ (ОШТРИЈИ); ХИПЕРЕКСТЕНЗИЈА (ТЕЖА) „
ком. 60.729,00 грађевински 42.99

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

ком. 189.280,00 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 опре-
ма за игру. Обрачун по изради комплетног голф терена. Наплата по рачуну извођача

ком-
плет

10.080.000,00 грађевински 42.99

22 04     ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА        
22 04 01 01 фарбање конструкције коша са свим припремним операцијама ком. 3.804,00 комунални  
22 04 02 01 поправка конструкције коша ком. 26.192,00 комунални  
22 04 03 01 набавка, транспорт и монтажа дрвене табле за кош ком. 18.993,00 комунални  
22 04 03 02 набавка, транспорт и монтажа плексиглас табле за кош ком. 31.683,00 комунални  
22 04 04 01 набавка, транспорт и замена мрежице за кош ком. 997,00 комунални  
22 04 05 01 набавка, транспорт и монтажа обруча са мрежицом за кош ком. 6.299,00 комунални  
22 04 06 01 фарбање конструкције гола са свим припремним операцијама ком. 2.656,00 комунални  
22 04 07 01 поправка конструкције гола за велики фудбал ком. 22.326,00 комунални  
22 04 08 01 набавка, транспорт и замена мреже за гол за мали фудбал ком. 3.040,00 комунални  
22 04 09 01 набавка, транспорт и замена мреже за гол за велики фудбал ком. 7.763,00 комунални  
22 04 10 01 набавка, транспорт и замена мреже за одбојку ком. 10.761,00 комунални  
22 04 11 01 поправка „крста” коша– замена носача табле коша ком. 19.964,00 комунални  
22 04 12 01 демонтажа и поновна монтажа конструкције коша у локалу (без урачунатог темеља) ком. 22.085,00 комунални  
22 04 13 01 демонтажа и замена комплета ручки за стони фудбал (8 ручки са опругама, пластичним рукохватима и 

фигурицама)
ком. 31.624,00 комунални  

22 04 14 01 замена ручке за стони фудбал ком. 1.701,00 комунални  
22 04 15 01 замена лежаја за стони фудбал ком. 1.606,00 комунални  
22 04 16 01 замена опруге за стони фудбал ком. 1.945,00 комунални  
22 04 17 01 замена бројача резултата за стони фудбал ком. 3.052,00 комунални  
22 04 18 01 замена металне мрежице за стони фудбал ком. 6.237,00 комунални  
22 04 19 01 транспорт лоптице за стони фудбал ком. 353,00 комунални  
22 04 20 01 анкеровање олабављених стопа на справама за вежбање

Обрачун по комаду реквизита
ком. 1.467,00 комунални 

 
22 04 21 01 демонтажа, радионичка поправка и поновна монтажа већих фитнес реквизита (до 50 % оштећења) ком. 83.887,00 комунални  
22 04 21 02 демонтажа, радионичка поправка и поновна монтажа мањих фитнес реквизита (до 50 % оштећења) ком. 41.711,00 комунални  
22 04 22 01 демонтажа већих фитнес реквизита, утовар и одвоз ком. 13.122,00 комунални  
22 04 22 02 демонтажа мањих фитнес реквизита, утовар и одвоз ком. 5.391,00 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. 3.081,00 комунални 

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

Обрачун по игралишту/ зони.
ком. 2.567,00 комунални 

 
22 05 03 01 Набавка, транспорт и постављање саобраћајне сигнализације за обезбеђење од саобраћаја на градским 

саобраћајницама, и њихова демонтажа са одвозом.
час 15.938,00 комунални 

 
22 05 03 02 Набавка, транспорт и постављање саобраћајне сигнализације за обезбеђење од саобраћаја на ауто-путу, 

и њихова демонтажа са одвозом.
час 17.218,00 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 при-

родног добра и заштићених стабала у природним добрима, дим. 25 x 30 cm (35 x 50 cm), у бетонској 
стопи

ком. 16.549,00 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. 23.740,00 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. 8.948,00 грађевински 42.99

24 01 04 01 израда, транспорт и уградња дрвене огласне табле са кровом, дим. 300 cm х 180 cm, у бетонском темељу ком. 66.061,00 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. 44.923,00 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)
ком. 8.501,00 грађевински 42.99
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

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

ком. 504,00 комунални  

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

ком. 20.429,00 грађевински 42.99

24 01 09 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним ре-
квизитима, висине 2,00 m, дим.1000 х 1000 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП2

ком. 23.386,00 грађевински 42.99

24 01 10 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним ре-
квизитима, висине 2,00 m, дим.1000 х 1260 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП3

ком. 26.934,00 грађевински 42.99

24 01 11 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним ре-
квизитима, висине 2,00 m, дим. 1000 х 1520 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП4

ком. 33.439,00 грађевински 42.99

24 01 12 01 израда, транспорт и уградња информативних табли од црног лима за нова игралишта са модерним ре-
квизитима, висине 2,00 m, дим. 1500 х 1500 х 3 mm, у бетонском темељу – ТИП5

ком. 35.168,00 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. 14.703,00 комунални  
24 01 14 01 израда, транспорт и монтажа информативне табле на огради за дечија игралишта дим.124 cm х 112 cm ком. 20.096,00 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. 22.589,00 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. 15.313,00 грађевински 42.99

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

ком. 37.880,00 комунални  

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

ком. 64.627,00 комунални  

24 01 19 01 набавка и лепљење налепнице на металне информативне табле m² 5.001,00 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. 18.567,00 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. 4.138,00 комунални  

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

ком. 16.085,00 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 фар-

бан 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. 5.824,00 комунални

 
24 02 02 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 2.688,00 комунални

 
24 02 03 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 3.808,00 комунални

 
24 02 04 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 2.464,00 комунални

 
24 02 05 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 1.680,00 комунални

 
24 02 06 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 840,00 комунални

 
24 02 07 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 448,00 комунални

 
24 02 08 01 израда информативне табле, материјал поцинковани лим 0,8 mm обострано пластифициран или фар-

бан 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. 336,00 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 ди-
ректна штампа на лим, 4/0 : 
Наплата по рачуну извођача

m² 2.576,00 комунални

 
24 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 3.528,00 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 4.536,00 комунални

 
24 02 12 01 израда парковске табле, материјал декапирани лим 3 mm, димензија 500 x 350 mm, пластификација или 

фарбана у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на лим, 4/0, потконструкци-
ја кутија 20 x 20 mm, 500 x 350 mm, варење, пластификација или фарбање у основну боју и боју по за-
хтеву 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. 3.808,00 комунални

 
24 02 13 01 израда самоносеће информативне табле, материјал декапирани лим 2 mm, димензија 600 x 400 mm, 

потконструкција 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 та-
бле, пластификација или фарбана у основну боју и у боју по захтеву наручиоца, ув директна штампа на 
лим, 4/0. Наплата по рачуну извођача 

ком. 3.808,00 комунални

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

извођача
m² 1.008,00 комунални
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24 02 15 01 израда информативне табле, материјал лексан, дебљина 4 или 6 mm, ув директна штампа. Наплата по 
рачуну извођача 

m² 1.792,00 комунални
 

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

m² 3.472,00 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 
носач, носач материјал кутија 40 x 40 x 2 x 1.000 mm, варење поклопаца кутије и попречне шипке– 
стабилизатора 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. 3.472,00 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 2 x 1.000 mm, варење поклопаца кутије и попречне шип-
ке-стабилизатора од светловученог челика пречника 10 mm, дужине 150 mm, пластификација или фар-
бање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца. Наплата по рачуну извођача

ком. 3.304,00 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. 6.272,00 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 конструкци-
ју 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. 8.064,00 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 чети-
ри стране на димензију 540 x 540 mm.. Наплата по рачуну извођача

ком. 4.704,00 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, потконструк-
ција од кутија 30 x 30 mm, димензија 1200 mm x 1050 mm са попречном кутијом, варење, пластифика-
ција или фарбање у основну боју и у боју по зqатеву наручиоца, украсни оквир материјал алуминијум-
ски Л профил 20 x 20 mm, стубови материјал кутија 100x100x3 mm, висина 3000 mm (2 ком), варење, 
пластификација или фарбање у основну боју и у боју по захтеву наручиоца.Спајање табле и носача поп-
нитнама Ø 4x12 mm. Наплата по рачуну извођача

ком. 17.360,00 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. 8.400,00 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 
150x150x4 mm, висина 4000 mm (2 ком), варење, пластификација или фарбање у основну боју и у боју 
по захтеву наручиоца. Наплата по рачуну извођача

ком. 31.360,00 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 поткон-
струкцијом, 2 неонке од 600 mm, 18 W. Наплата по рачуну извођача

ком. 14.000,00 комунални

 
24 02 26 01 израда светлеће рекламе, двострана, материјал клирит 3 mm, димензија 500 x 500 x 100 mm, сито штам-

па, 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 ме-
талним носачем светлеће рекламе. Наплата по рачуну извођача

ком. 10.416,00 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. 336,00 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. 280,00 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. 448,00 комунални

 
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 – шав-
на 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 фар-
бање, спајање табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. Наплата по рачуну извођача

ком. 14.000,00 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 – шав-
на 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 фар-
бање, спајање табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. Наплата по рачуну извођача

ком. 15.680,00 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 – шав-
на 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 фар-
бање, спајање табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. Наплата по рачуну извођача

ком. 16.800,00 комунални
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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 – шав-
на 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 фар-
бање, спајање табле и носача поп нитнама Ø 4x12 mm. Наплата по рачуну извођача

ком. 21.056,00 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 840,00 комунални

 
24 03     ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ        
24 03 01 01 замена налепница на информативној табли (уклањање постојеће налепнице, израда и постављање 

нове)
m² 5.568,00 комунални

 
24 03 02 01 замена оштећене табле са налепницом – уклањање, израда и постављање нове табле са налепницом m² 11.148,00 комунални  
24 03 03 01 поправка стубова дрвене огласне табле са кровом (обрачун по огласној табли) ком. 27.008,00 комунални  
24 03 04 01 поправка крова дрвене огласне табле ком. 33.476,00 комунални  
24 03 05 01 демонтажа мање информативне табле (шетање паса, књига, заштићена стабла итд.), утовар и одвоз ком. 855,00 комунални  
24 03 06 01 демонтажа веће информативне табле (игралишта, терени за псе итд.), утовар и одвоз ком. 3.487,00 комунални  
24 04     САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ        
24 04 01 01 Набавка, транспорт и уградња правоугаоног саобраћајног знака, дим. 60х60 cm – у бетонском темељу ком. 16.092,00 грађевински 42.11
24 04 02 01 Набавка, транспорт и уградња троугаоног саобраћајног знака, 90 cm – у бетонском темељу ком. 17.268,00 грађевински 42.11
24 04 03 01 Набавка, транспорт и уградња округлог саобраћајног знака, Ø 60 cm – у бетонском темељу ком. 13.664,00 грађевински 42.11
24 04 04 01 Набавка, транспорт и уградња осмоугаоног саобраћајног знака, Ø 60 cm – у бетонском темељу ком. 17.362,00 грађевински 42.11
24 04 05 01 Израда, транспорт и монтажа правоугаоног саобраћајног знака– мањи, дим. 22х22 cm ком. 4.995,00 комунални  
24 04 06 01 Израда, транспорт и монтажа троугаоног саобраћајног знака– мањи, дужина странице 23 cm ком. 5.042,00 комунални  
24 04 07 01 Израда, транспорт и монтажа кружног саобраћајног знака– мањи, Ø 22 cm ком. 5.620,00 комунални  
24 04 08 01 Израда, транспорт и монтажа осмоугаоног саобраћајног знака– мањи, ширина 22 cm ком. 5.394,00 комунални  
24 04 09 01 Израда, транспорт и уградња стуба за саобраћајни знак – мањи, у бетонском темељу ком. 5.354,00 грађевински 42.11
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. 22.878,00 комунални

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

по објекту
ком. 32.495,00 комунални

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

по објекту
ком. 41.352,00 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. 9.796,00 комунални

 
25 01 05 01 Преглед пројектне документације (без обзира на број реквизита). Обрачун по пројекту. (за дечије игра-

лиште, спортски или фитнес терен)
ком. 9.288,00 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. 12.151,00 комунални

 
25 01 08 01 Контрола безбедности спортског терена. ком. 18.819,00 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. 12.151,00 комунални

 
25 01 10 01 Транспортни трошкови за контролу безбедности игралишта ван територије града Београда час 1.624,00 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. 22.876,00 грађевински 42.99
26 01 02 01 израда, транспорт и уградња справе за прескакање, у бетонском темељу – Тип 2 ком. 22.124,00 грађевински 42.99
26 01 03 01 израда, транспорт и уградња висинске препоне, у бетонском темељу – Тип 1 ком. 22.068,00 грађевински 42.99
26 01 04 01 израда, транспорт и уградња висинске препоне, у бетонском темељу – Тип 2 ком. 22.068,00 грађевински 42.99
26 01 05 01 израда, транспорт и уградња „А” препреке, мања, у бетонском темељу ком. 40.218,00 грађевински 42.99
26 01 06 01 израда, транспорт и уградња „А” препреке, већа, у бетонском темељу ком. 51.585,00 грађевински 42.99
26 01 07 01 израда, транспорт и уградња клацкалице за псе, у бетонском темељу ком. 34.524,00 грађевински 42.99
26 01 08 01 израда, транспорт и уградња тунела, у бетонском темељу. Обрачун по сегменту сегм 7.306,00 грађевински 42.99
26 01 09 01 израда, транспорт и уградња моста, у бетонском темељу ком. 56.907,00 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 м
ком. 7.080,00 комунални

 
26 02     ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА – СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ        
26 02 01 01 демонтажа реквизита за псе, утовар и одвоз ком. 4.392,00 комунални  
26 02 02 01 фарбање реквизита за игру паса (справе за прескакање, висинске препоне и тунел), са свим неопход-

ним припремама
ком. 2.467,00 комунални

 
26 02 03 01 фарбање реквизита за игру паса (“А „препреке и мост), са свим неопходним припремама ком. 3.650,00 комунални  
26 02 04 01 поправка справа за прескакање – замена вертикалног носача са дрвеним једром ком. 11.169,00 комунални  
26 02 05 01 поправка справа за прескакање – замена дрвене плоче на једру ком. 6.223,00 комунални  
26 02 06 01 поправка справа за прескакање – замена канапа на обручу ком. 2.098,00 комунални  
26 02 07 01 поправка справа за прескакање – замена хоризонталне препоне ком. 3.257,00 комунални  
26 02 08 01 поправка „А „препреке и моста – замена дрвених пењалица платформе

Обрачун по комаду платформе
ком. 3.552,00 комунални

 
26 02 09 01 поправка „А „препреке и моста – замена оштећене платформе са пењалицама или степеницама. Обра-

чун по комаду платформе
ком. 27.423,00 комунални
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26 02 10 01 поправка „А „препреке и моста – замена металне попречне утеге на реквизизиту ком. 4.571,00 комунални  
26 02 11 01 поправка клацкалице за псе – замена платформе клацкалице са поправком механизма на носачу ком. 12.370,00 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 7,37 комунални  
30 01 02 01 кошење траве и корова моторним чистачем – шкарпе, браници, око садница (без уклањања кошевине) m² 9,56 комунални  
30 01 03 01 машинско кошење траве и корова моторним косачицама – равне површине (без уклањања кошевине) m² 5,89 комунални  
30 01 04 01 сакупљање кошевине без утовара и одвоза m² 3,02 комунални  
30 01 05 01 сакупљање корова без утовара и одвоза m² 4,20 комунални  
30 01 06 01 утовар и одвоз кошевине m² 3,40 комунални  
30 01 07 01 утовар и одвоз корова m² 3,57 комунални  
30 01 08 01 мулчирање терена од багремца, без утовара и одвоза m² 61,57 комунални  
30 01 09 01 крчење подраста,бруксовање, сакупљање, утовар и одвоз m² 265,37 комунални  
30 01 10 01 бруксовање грањевине, утовар и одвоз m³ 3.092,69 комунални  
30 01 11 01 бруксовање грањевине, без утоварa и одвоза m³ 2.028,39 комунални  
30 01 12 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удaљеност до 50 m ком. 1.267,90 комунални  
30 01 13 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 51-100 m ком. 1.906,61 комунални  
30 01 14 01 извлачење посечених стабала трактором са витлом из шуме на удаљеност од 101-200 m ком. 3.813,22 комунални  
30 01 15 01 сакупљање и утовар лаког отпада са шумског земљишта без одвоза m² 0,18 комунални  
30 01 16 01 утовар и одвоз лаког отпада са шумског земљишта m² 0,26 комунални  
30 01 17 01 сакупљање лаког отпада са шумског земљишта са утоваром и одвозом m² 0,44 комунални  
30 01 18 01 санација – уклањање дивљих депонија m³ 3.572,80 комунални  
30 01 19 01 фрезирање плаже m² 10,18 комунални  
30 01 20 01 превоз радне снаге пловним објектима. Наплата по рачуну дан 6.720,00 комунални  
30 01 20 02 превоз радне снаге пловним објектима. Наплата по рачуну час 560,00 комунални  
30 01 21 01 превоз механизације пловним објектима – скелом. Наплата по рачуну час 5.600,00 комунални  
30 01 22 01 геодетско обележавање границе заштићеног природног добра. Наплата по рачуну извођача m’ 105,28 ПДВ 20%  
30 01 23 01 садња садница лишћара за пошумљавање на Великом Ратном острву – транспорт скелом и садња (без 

набавке садног материјала)
ком. 1.685,41 комунални

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

садног материјала)
ком. 736,43 комунални

 
30 01 25 01 откључавање -закључавање капија Академског парка. Обрачун за све капије по изласку. ком. 890,80 комунални  
30 01 26 01 облагање контејнера полуоблицама (димензије контејнера 6,00 х 2,44 х 2,60 м) ком-

плет
225.832,32 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’ 931,00 комунални  
30 02 01 02 набавка, транспорт и уградња ивичњака од багремових талпи дим. 24/100 mm, један ред m’ 590,00 комунални  
30 02 02 01 замена ивичњака од багремових талпи, дим.24/100 mm, у два реда, са уклањањем оштећених талпи m’ 1.080,00 комунални  
30 02 03 01 набавка, транспорт и уградња багремових талпи дим.48/250 mm, на чела скалинета m’ 1.513,00 комунални  
30 02 04 01 замена багремових талпи дим.48/200 mm, са чела скалинета m’ 1.702,00 комунални  
30 02 05 01 набавка, транспорт и уградња храстових талпи дим.48/250 mm, на чела скалинета m’ 3.112,00 комунални  
30 02 06 01 замена храстових талпи дим.48/250 mm,на челима скалинета m’ 3.284,00 комунални  
30 02 07 01 уклањање постојећег завршног слоја трим стазе, утовар и одвоз m³ 3.117,00 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 730,00 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 752,00 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 1.702,00 комунални

 
30 03 02 01 чишћење Великог Галијаша из воде са утоваром, транспортом и истоваром m³ 3.489,00 комунални  
30 03 03 01 чишћење мола, амфитеатра, клупа, столова и дечијих реквизита од муља m² 416,00 комунални  
30 03 04 01 утовар у катамаран и одвоз сакупљеног отпада m³ 2.640,00 комунални  
30 03 05 01 сакупљање неорганског отпада из воде у катамаран m³ 3.250,00 комунални  
30 03 06 01 регулисање нивоа моста на Великом Галијашу (обрачун по обиласку) обил 1.528,00 комунални  
30 03 07 01 фарбање понтонског моста на каналу Велики Галијаш m² 799,00 комунални  
30 03 08 01 Фарбање дрвених делова осматрачнице за птице, мола, сојенице, амфитеатра m² 2.960,00 комунални  
30 03 09 01 фарбање металних делова осматрачнице за птице, сојенице m² 3.031,00 комунални  
30 03 10 01 фарбање катамарана m² 895,00 комунални  
30 03 11 01 подмазивање везних уређаја – витли ком. 573,00 комунални  
30 03 12 01 замена оштећених дрвених делова осматрачнице, мола, амфитеатра, сојенице m³ 138.611,00 комунални  
30 03 13 01 замена оштећених металних делова осматрачнице, сојенице kg 780,00 комунални  
30 03 14 01 полагање црева за воду преко понтонског моста и прикључење на водоводну мрежу. Обрачун по сезони сез 16.885,00 комунални  
30 03 15 01 демонтажа црева за воду са понтонског моста на крају сезоне. Обрачун по сезони сез 16.885,00 комунални  
30 03 16 01 фотографисање заштићених стабала и објеката. Обрачун по изласку изла-

зак
1.738,00 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. 2.413,15 комунални
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30 04 02 01 сеча сувих и поломљених грана са ХТП -ом, са премазивањем пресека заштитним средством, утовар и 
одвоз

ком. 7.302,02 комунални
 

30 04 03 01 естетско обликовање – формирање живе ограде (Taxus baccata) m² 310,32 комунални  
30 04 04 01 окопавање живе ограде (Taxus baccata) m² 149,97 комунални  
30 04 05 01 мерење дендрометријских карактеристика стабла – прсни пречник, геодетско мерење висине стабла и 

распона крошње. Наплата по рачуну
ком. 2.309,51 делатност

 по
ПДВ 20%  

30 04 06 01 хемијско третирање дрвећа против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање садница ком. 4.835,15 комунални  
30 04 07 01 радикално прихрањивање стабала основним минералним и допунским ђубривом ком. 1.154,26 комунални  
30 04 07 02 прихрањивање стабала органоминералним супстратом ком. 1.909,92 комунални  
30 04 08 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима 

са дезинфекцијом одговарајућим инсектофунгицидима и премазивањем обрађених површина заштит-
ним премазом 

ком. 3.959,49 комунални

 
30 04 09 01 садња школованих садница висине преко 2,50 m – транспорт и садња (без набавке саднице) ком. 23.396,36 комунални  
30 04 10 01 израда, транспорт и монтажа прстена Д1 ком. 15.839,00 комунални  
30 04 11 01 израда, транспорт и монтажа прстена Д2 ком. 16.352,00 комунални  
30 04 12 01 израда, транспорт и постављање споја веза m’ 3.912,00 комунални  
30 04 13 01 израда, транспорт и постављање веза m’ 5.357,00 комунални  
30 04 14 01 контрола функције сајли (обилазак– преглед, провера и затезање сајли). Обрачун по комаду стабла. ком. 12.911,00 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 прихрањи-

вање стабала
ком. 259,96 комунални

 
33 01 02 01 хемијско третирање одраслих четинара против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањи-

вање стабала
ком. 259,96 комунални

 
33 01 03 01 зимско третирање младих стабала ком. 125,73 комунални  
33 01 04 01 хемијско третирање младих стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање ком. 111,37 комунални  
33 01 05 01 радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом, (300  gr/ком) ком. 85,88 комунални  
33 01 05 02 радикално прихрањивање егзотичних врста ком. 477,23 комунални  
33 01 06 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима 

са дезинфекцијом и премазивањем
ком. 1.989,55 комунални

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

премазивањем
ком. 677,15 комунални

 
33 01 08 01 санација оштећења кореновог система (жиле d ≥ 5 cm) и дебла са дезинфекцијом и премазивањем ком. 1.443,90 комунални  
33 01 09 01 хемијско третирање непожељне зељасте вегетације m² 19,70 комунални  
33 01 10 01 механичко уклањање непожељне зељасте вегетације m² 17,45 комунални  
33 01 11 01 хемијско третирање зељастих широколисних корова на травњацима m² 35,73 комунални  
33 01 12 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на травним теренима m² 24,52 комунални  
33 01 13 01 механичко уклањање непожељне истретиране дрвенасте вегетације на травним теренима, утовар и одвоз m² 126,35 комунални  
33 01 14 01 хемијско третирање пресека d= 4-12 cm, након крчења дрвенасте вегетације на травним теренима m² 93,73 комунални  
33 01 15 01 хемијско третирање ружа, против биљних болести и штеточина са фолијарним прихрањивањем m² 34,55 комунални  
33 01 16 01 хемијско третирање шибља против биљних болести и штеточина, са фолијарним прихрањивањем m² 35,68 комунални  
33 01 17 01 хемијско третирање цветног засада против биљних болести и штеточина, са фолијарним прихрањивањем m² 31,89 комунални  
33 01 18 01 хемијско третирање цветног засада и шибља у жардињерама, против биљних болести и штеточина са 

фолијарним прихрањивањем
ком 46,93 комунални

 
33 01 19 01 дезинфекција земљишта на слободним површинама предвиђеним за садњу цветног засада m² 36,96 комунални  
33 01 20 01 хемијско сузбијање пужева m² 54,44 комунални  
33 01 21 01 растеривање кртица и ситних глодара на травнатим површинама. Обрачун по комаду кртичњака. ком. 94,80 комунални  
33 01 22 01 преглед стабала суспектних на присуство ксилофагних инсеката ком. 359,53 комунални  
33 01 23 01 испитивање здравственог стања одраслих стабала у парковима уз употребу резистографа ком. 5.698,29 комунални  
33 02     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – ДРВОРЕДИ        
33 02 01 01 хемијско третирање одраслих дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно 

прихрањивање
ком. 259,96 комунални

 
33 02 02 01 зимско третирање младих дрворедних стабала ком. 125,73 комунални  
33 02 03 01 хемијско третирање младих дрворедних стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно 

прихрањивање
ком. 111,37 комунални

 
33 02 04 01 радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом, (300  gr/ком) ком. 85,88 комунални  
33 02 05 01 санација делова стабла захваћена променама изазваним фитопатолошким и ентомолошким агенсима 

са дезинфекцијом и премазивањем 
ком. 1.989,55 комунални

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

фекцијом и премазивањем
ком. 677,15 комунални

 
33 02 07 01 санација оштећења кореновог система (жиле d ≥ 5 cm) и дебла, са дезинфекцијом и премазивањем ком. 1.443,90 комунални  
33 02 08 01 испитивање здравственог стања одраслих стабала у дрворедима уз употребу резистографа ком. 5.698,29 комунални  
33 02 09 01 преглед дрворедних стабала суспектних на присуство ксилофагних инсеката ком. 359,53 комунални  
33 03     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – ПАДИНЕ        
33 03 01 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на падинама – радови високог ризика m² 68,92 комунални  
33 03 02 01 механичко уклањање истретиране непожељне дрвенасте вегетације на падинама, утовар и одвоз – ра-

дови веома високог ризика
m² 177,45 комунални

 
33 03 03 01 хемијско третирање пресека d= 4-12 cm, након крчења дрвенасте вегетације – радови високог ризика m² 101,66 комунални  
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33 04     ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА – БЕДЕМИ        
33 04 01 01 хемијско третирање непожељне зељасте вегетације на бедемима m² 23,45 комунални  
33 04 02 01 механичко уклањање истретиране непожељне зељасте вегетације на бедемима, утовар и одвоз m² 55,44 комунални  
33 04 03 01 хемијско третирање непожељне дрвенасте вегетације на бедемима m² 38,91 комунални  
33 04 04 01 механичко уклањање истретиране непожељне дрвенасте вегетације на бедемима, утовар и одвоз m² 153,60 комунални  
34       ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА        
34 01     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        
34 01 01 01 вађење загађене земље из жардињера, утовар и одвоз m³ 2.858,00 комунални  
34 01 02 01 набавка, транспорт и насипање хумусне земље у жардињере m³ 3.353,00 комунални  
34 01 02 02 набавка, транспорт и насипање компоста у жардињере m³ 7.127,00 комунални  
34 01 03 01 набавка, транспорт и испуна жардињере иберлауфом m³ 3.880,00 комунални  
34 01 04 01 набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/ком)

Обрачун по комаду жардињере
ком. 94,21 комунални

 
34 01 05 01 набавка, транспорт и замена поломљених полипропиленских жардињера ком. 4.135,60 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. 434,86 комунални

 
34 01 07 01 транспорт и качење висећих ПВЦ саксија на канделабре и стубове јавне расвете уз помоћ мердевина ком. 434,86 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. 636,46 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. 520,37 комунални

 
34 01 07 04 транспорт и качење висећих ПВЦ саксија на канделабре и стубове јавне расвете уз помоћ ХТП-а ком. 520,37 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. 721,97 комунални

 
34 01 08 01 набавка, транспорт и монтажа ливених носача за саксије на канделабрима, тип „Кнез Михаилова”. На-

плата по рачуну извођача
ком. 50.658,00 комунални

 
34 01 09 01 израда конзолног носача саксија за стубове јавне расвете

Наплата по рачуну извођача
ком. 7.179,00 комунални

 
34 01 09 02 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,58 m, ТИП 1. ком. 3.465,00 комунални  
34 01 09 03 Израда двостраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,48 m, ТИП 2. ком. 4.626,00 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 ком. 9.083,00 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 ком. 6.251,00 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 ком. 7.010,00 комунални  
34 01 09 07 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 0,58 m, ТИП 1. ком. 1.942,00 комунални  
34 01 09 08 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,48 m, ТИП 2. ком. 3.132,00 комунални  
34 01 09 09 Израда једностраног носача жардињера од флаха, дужина од горње ивице ограде 1,00 m и 1,48 m, ТИП 3 ком. 5.673,00 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 ком. 3.623,00 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 ком. 4.675,00 комунални  
34 01 10 01 набавка, транспорт и монтажа конзолних носача за саксије на стубове јавне расвете, уз помоћ мерде-

вина
ком. 8.952,00 комунални

 
34 01 11 01 набавка, транспорт и монтажа конзолних носача за саксије на стубове јавне расвете, уз помоћ ХТП-а ком. 11.735,00 комунални  
34 01 11 02 скидање ПВЦ жардињера дим.50/20/16 cm, транспорт до расадника (ради аранжирања) ком. 339,56 комунални  
34 01 11 03 транспорт и качење ПВЦ жардињера дим.50/20/16 cm, уз везивање плaстичним везицама ком. 449,88 комунални  
34 01 12 03 набавка, транспорт и качење ПВЦ жардињера дим.50/20/16 cm, уз везивање плaстичним везицама ком. 722,60 комунални  
34 01 12 04 Набавка пластичних везица и везивање жадињера за носаче (2 везице / ком жардињере). Обрачун по 

жардињери
ком. 112,00 комунални

 
34 01 12 05 Уклањање пластичних везица са жардињере. Обрачун по жардињери ком. 69,44 комунални  
34 01 13 01 набавка готовог оплемењеног супстрата l 28,00 комунални  
34 01 14 01 израда бетонске жардињере, дим. 40x80 cm, висине 60 cm, без улошка ком. 10.485,00 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. 26.649,00 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. 36.427,00 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. 110.346,00 комунални

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

са улошком од поцинкованог лима.
ком. 97.252,00 комунални

 
34 01 17 01 замена оштећених дрвених лајсни на жардињери тип „Дорћол” (обрачун по комаду лајсне) ком. 1.160,00 комунални  
34 01 18 01 брушење и премазивање заштитним средством за дрво, дрвених жардињера тип „Дорћол” (обрачун по 

комаду жардињере).
ком. 3.572,00 комунални

 
34 01 19 01 пескирање жардињера – тип Кнез Михајлова ком. 6.182,00 комунални  
34 01 20 01 чишћење графита са жардињера, абразивним средствима са водом под притиском. m² 1.288,00 комунални  
34 01 21 01 облагање жардињере декоративним бетоном у техници „прани кулије”, д= 2 cm. m² 5.615,00 комунални  
34 01 22 01 Поправка површинских оштећења на жардињерама ком. 19.897,00 комунални  
34 02     САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА        
34 02 02 01 садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком.. 23,28 комунални  
34 02 04 01 садња цвећа велике покровности (Хризантеме) – транспорт и комплетна припрема садног места (без 

набавке садног материјала)
ком. 278,36 комунални

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

(без набавке садног материјала) 
ком. 278,36 комунални
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34 02 08 01 садња перена – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 71,69 комунални  
34 02 10 01 садња луковица– транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 24,01 комунални  
34 02 12 01 садња шибља – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног материјала) ком. 278,36 комунални  
34 02 14 01 садња украсних форми четинара – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке садног 

материјала)
ком. 895,12 комунални

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

ријала)
ком. 510,35 комунални

 
34 02 18 01 садња школованих средњих и ниских лишћара 1,5-2 m висине– транспорт и комплетна припрема сад-

ног места (без набавке садног материјала)
ком. 2.477,83 комунални

 
34 02 19 01 комплетна садња калемљених форми дендроматријала (без набавке дендро материјала) ком. 1.282,16 комунални  
34 03     ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА        
34 03 01 01 окопавање биљног материјала са сечом прецветалих цветова. Обрачун по комаду жардињере. ком. 79,15 комунални  
34 03 02 01 заливање биљног материјала. Обрачун по комаду жардињере ком. 218,29 комунални  
34 03 03 01 орезивање оштећеног шибља. Обрачун по комаду жардињере ком. 125,66 комунални  
34 03 04 01 прихрањивање минералним ђубривом, (60  gr/ком). Обрачун по комаду жардињере ком. 21,30 комунални  
34 03 05 01 скидање путног наноса са одвозом m³ 2.733,92 комунални  
34 03 06 01 скидање путног наноса без одвоза m³ 1.668,80 комунални  
34 03 07 01 заливање биљног материјала у саксијама на стубовима јавне расвете (аутоматски заливни систем). Об-

рачун по комаду саксије
ком. 0,20 комунални

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

саксије
ком. 0,20 комунални

 
34 03 09 01 проверавање исправности аутоматског заливног ситема. Обрачун по комаду саксије ком. 92,81 комунални  
34 04     ОСТАЛИ РАДОВИ        
34 04 01 01 померање елемената за седење ком. 763,66 комунални  
34 04 02 01 померање или премештање жардињера у локалу ком. 2.528,20 комунални  
34 04 03 01 уклањање жардињера (утовар и одвоз) ком. 4.320,31 комунални  
34 04 04 01 прање жардињера ком. 1.015,17 комунални  
34 04 05 01 изношење и транспорт касета до расадника и назад ком. 1.076,11 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. 2.800,00 комунални  
36 02     ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА        
36 02 01 01 набавка, транспорт и уградња конзолне WC шоље са уградним водокотлићем ком. 51.802,00 комунални  
36 02 02 01 набавка, транспорт и уградња WC шоља ком. 8.415,00 комунални  
36 02 03 01 набавка, транспорт и уградња даске за WC шољу ком. 3.378,00 комунални  
36 02 04 01 набавка, транспорт и уградња шрафова (пар) и гуме за WC шољу ком. 1.925,00 комунални  
36 02 05 01 набавка, транспорт и уградња надградног водокотлића за WC шољу ком. 8.867,00 комунални  
36 02 06 01 набавка, транспорт и уградња уградног водокотлића за WC шољу ком. 35.189,00 комунални  
36 02 07 01 набавка, транспорт и уградња тастера уградног водокотлића за WC шољу (Сан Тек) ком. 4.868,00 комунални  
36 02 08 01 набавка, транспорт и уградња поклопца од нерђајућег челика (тастер уградног водокотлића Престо 

100Е)
ком. 21.668,00 комунални

 
36 02 09 01 набавка, транспорт и уградња металног кућишта за тастер уградног водокотлића Престо 1000Е 

180х140х50 mm) 
ком. 24.020,00 комунални

 
36 02 10 01 набавка, транспорт и уградња испирног вентила за WC шољу (престо 1000Е) ком. 14.046,00 комунални  
36 02 11 01 набавка, транспорт и уградња аква испирача за WC шољу ком. 8.032,00 комунални  
36 02 12 01 набавка, транспорт и уградња звона уградног водокотлића ком. 7.343,00 комунални  
36 02 13 01 набавка, транспорт и уградња звона надградног водокотлића ком. 3.249,00 комунални  
36 02 14 01 набавка, транспорт и уградња пловка уградног водокотлића ком. 7.343,00 комунални  
36 02 15 01 набавка, транспорт и уградња пловка надградног водокотлића ком. 2.544,00 комунални  
36 02 16 01 набавка, транспорт и уградња писоара у комплету са сензорским испирачем ком. 30.267,00 комунални  
36 02 17 01 набавка, транспорт и уградња тастера за писоар са уграђеном електронском јединицом ком. 16.941,00 комунални  
36 02 18 01 набавка, транспорт и уградња магнетног вентила 24V за писоар ком. 4.380,00 комунални  
36 02 19 01 набавка, транспорт и уградња писоара са испирачем – ручним ком. 12.892,00 комунални  
36 02 20 01 набавка, транспорт и уградња узидног вентила за писоар ком. 24.630,00 комунални  
36 02 21 01 набавка, транспорт и уградња потисног ЕК вентила за писоар ком. 5.993,00 комунални  
36 02 22 01 набавка, транспорт и уградња ПВЦ флекс сифонског црева за писоар ком. 1.324,00 комунални  
36 02 23 01 набавка, транспорт и уградња ЕК вентила ком. 1.284,00 комунални  
36 02 24 01 набавка, транспорт и уградња бринокс црева ком. 1.463,00 комунални  
36 02 25 01 набавка, транспорт и уградња умиваоника са сензорском славином ком. 68.369,00 комунални  
36 02 26 01 набавка, транспорт и уградња умиваоника ком. 10.426,00 комунални  
36 02 27 01 набавка, транспорт и уградња ПВЦ флекс сифонског црева за умиваоник ком. 1.201,00 комунални  
36 02 28 01 набавка, транспорт и уградња сензорске батерије за воду ком. 58.815,00 комунални  
36 02 29 01 набавка, транспорт и уградња једноручне батерије за воду ком. 7.020,00 комунални  
36 02 30 01 набавка, транспорт и уградња потисне батерије за воду ком. 8.196,00 комунални  
36 02 31 01 набавка, транспорт и уградња магнетног вентила са кућиштем (сензорске батерије за воду) ком. 8.431,00 комунални  
36 02 32 01 замена – уградња разделника – мешајући вентил (сензорске батерије за воду) ком. 3.963,00 комунални  
36 02 33 01 набавка, транспорт и уградња мешача једноручне батерије за воду ком. 6.079,00 комунални  
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36 02 34 01 набавка, транспорт и уградња улошка(кертриџа) потисне батерије за воду ком. 8.196,00 комунални  
36 02 35 01 набавка, транспорт и уградња шрафова за умиваонике ком. 871,00 комунални  
36 02 36 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за течни сапун – пластични ком. 6.171,00 комунални  
36 02 37 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за течни сапун – INOX ком. 12.331,00 комунални  
36 02 38 01 набавка, транспорт и уградња сушача за руке (феномат) ком. 17.562,00 комунални  
36 02 39 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за освеживач просторија ком. 6.787,00 комунални  
36 02 40 01 набавка, транспорт и уградња носача за убрусе инокс класичне ролне ком. 8.294,00 комунални  
36 02 41 01 набавка, транспорт и уградња дозатора за убрусе са полуаутоматским механизмом за извлачење ком. 24.147,00 комунални  
36 02 42 01 набавка, транспорт и уградња носача за тоалет папир ком. 2.672,00 комунални  
36 02 43 01 набавка, транспорт и уградња огледала ПВЦ вел. 60/40 cm ком. 1.725,00 комунални  
36 02 44 01 набавка, транспорт и уградња подне решетке 15х15 cm (нерђајући челик) ком. 2.199,00 комунални  
36 02 45 01 набавка, транспорт и уградња подне решетке 20х20 cm (нерђајући челик) ком. 2.445,00 комунални  
36 02 46 01 набавка, транспорт и уградња регулатора притиска за водоводну инсталацију са филтерима за меха-

ничко пречишћавање воде – по објекту
ком. 13.492,00 комунални

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

славине, вентили..) 
ком. 12.320,00 комунални

 
36 03     УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ        
36 03 01 01 утрошак воде m³ 89,45 ПДВ 10 %  
36 03 02 01 трошкови канализације m³ 48,14 ПДВ 10 %  
36 03 03 01 утрошак електричне енергије

Наплата по рачуну
кW 5,59 ПДВ 20 %

 
36 03 03 02 утрошак електричне енергије ВТ

Наплата по рачуну
кW 6,22 ПДВ 20 %

 
36 03 03 03 утрошак електричне енергије НТ

Наплата по рачуну
кW 3,97 ПДВ 20 %

 
36 04     ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА        
36 04 01 01 дневно чишћење воде језера НК час 891,00 комунални  
36 04 02 01 чишћење прање језера са исп.одв. ПК час 1.151,00 комунални  
36 04 03 01 рад возила на одвозу муља час 2.567,00 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 10.648,00 комунални

 
36 06     ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ        
36 06 01 01 Демонтажа уређаја спојеног на електрично напајање ком. 1.163,00 комунални  
36 06 02 01 Набавка, транспорт и монтажа електро разводних кутија свих врста ком. 797,00 комунални  
36 06 03 01 Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ разводне кутије за осигураче (надградна или уградна) ком. 3.916,00 комунални  
36 06 04 01 Набавка, транспорт и монтажа струјног осигурача свих ампеража ком. 468,00 комунални  
36 06 05 01 Набавка, транспорт и монтажа електро прекидача свих ампеража и система монтаже ком. 838,00 комунални  
36 06 06 01 Набавка, транспорт и монтажа електроутичница свих ампеража и система монтаже ком. 961,00 комунални  
36 06 07 01 Набавка, транспорт и монтажа облоге инсталације од ПВЦ каналице м1 306,00 комунални  
36 06 08 01 Набавка, транспорт и монтажа Ззавршног краја електро кабла са буксном ком. 997,00 комунални  
36 06 09 01 Набавка, транспорт и монтажа завршног краја електро клема ком. 431,00 комунални  
36 06 10 01 Набавка, транспорт и монтажа перфориране траке за монтажу м1 361,00 комунални  
36 06 11 01 Набавка, транспорт и монтажа силиконске жице од 1,5 – 2,5 mm м1 255,00 комунални  
36 06 12 01 Набавка, транспорт и монтажа монофазног електро кабла 1,5 mm свих врста пресека м1 268,00 комунални  
36 06 13 01 Набавка, транспорт и монтажа монофазног електро кабла 2,5 mm свих врста пресека м1 385,00 комунални  
36 06 14 01 Набавка, транспорт и монтажа трофазног електро кабла 2,5 mm свих врста пресека и заштите м1 513,00 комунални  
36 06 15 01 Набавка, транспорт и монтажа електро кабла 4,0 mm свих врста пресека и заштите м1 921,00 комунални  
36 06 16 01 Набавка, транспорт и монтажа електро кабла 6,0 mm свих врста пресека и заштите м1 1.336,00 комунални  
36 06 17 01 Набавка, транспорт и монтажа електро мотора за грејна тела ком. 4.144,00 комунални  
36 06 18 01 Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача за пећи ком. 4.185,00 комунални  
36 06 19 01 Набавка, транспорт и монтажа термостата за пећи ком. 2.026,00 комунални  
36 06 20 01 Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача за бојлер ком. 3.263,00 комунални  
36 06 21 01 Набавка, транспорт и монтажа термостата за бојлер ком. 1.792,00 комунални  
36 06 22 01 Набавка, транспорт и монтажа кућишта лампе Е14-Е27 за јавне просторе ком. 591,00 комунални  
36 06 23 01 Набавка, транспорт и монтажа кућишта за флуо и ЛЕД лампе за јавне просторе ком. 4.703,00 комунални  
36 06 24 01 Набавка, транспорт и монтажа сигналне лампице ком. 945,00 комунални  
36 06 25 01 Набавка, транспорт и монтажа сијалица Е14 ком. 310,00 комунални  
36 06 26 01 Набавка, транспорт и монтажа сијалица Е27 ком. 372,00 комунални  
36 06 27 01 Набавка, транспорт и монтажа штампних сијалица ком. 478,00 комунални  
36 06 28 01 Набавка, транспорт и монтажа ЛЕД сијалица ком. 544,00 комунални  
36 06 29 01 Набавка, транспорт и монтажа стартера за сијалице ком. 175,00 комунални  
36 06 30 01 Набавка, транспорт и монтажа пригушивача за сијалице ком. 1.716,00 комунални  
36 06 31 01 Набавка, транспорт и монтажа трансформатора за сијалице ком. 4.089,00 комунални  
38       ЗАЛИВНИ СИСТЕМИ        
38 01     ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА        
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38 01 01 01 демонтажа баштенских хидраната од 6/4 ‚’ и 5/4 ‚’ ком. 992,00 комунални  
38 01 02 01 демонтажа ливено гвоздене хидрантске капе ком. 1.546,00 комунални  
38 01 03 01 демонтажа хидранта и додатних фазонских делова 

(полуспојнице, дупли нипл, муф итд), као и цеви
ком. 773,00 комунални

 
38 01 04 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 3/4” ком. 7.953,00 комунални  
38 01 05 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 1” ком. 10.399,00 комунални  
38 01 06 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 5/4” ком. 14.385,00 комунални  
38 01 07 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 6/4” ком. 17.350,00 комунални  
38 01 08 01 набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 2” ком. 17.609,00 комунални  
38 01 09 01 набавка, транспорт и замена славине баштенског хидранта са фитингом 3/4” ком. 4.337,00 комунални  
38 01 10 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 1” ком. 5.853,00 комунални  
38 01 11 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 5/4” ком. 7.782,00 комунални  
38 01 12 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 6/4” ком. 10.160,00 комунални  
38 01 13 01 набавка, транспорт и замена славине хидранта са фитингом 2” ком. 10.418,00 комунални  
38 01 14 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 3/4” ком. 1.892,00 комунални  
38 01 15 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 1” ком. 2.009,00 комунални  
38 01 16 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 5/4” ком. 2.362,00 комунални  
38 01 17 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 6/4” ком. 3.480,00 комунални  
38 01 18 01 набавка, транспорт и замена вирбле на баштенском хидранту хидранта 2” ком. 4.244,00 комунални  
38 01 19 01 набавка, транспорт и уградња ливено гвоздене хидрантске капе ком. 9.460,00 комунални  
38 01 20 01 набавка, транспорт и уградња бетонских шахт поклопаца ком. 9.146,00 комунални  
38 01 21 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 1/2” ком. 3.521,00 комунални  
38 01 22 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 3/4 ком. 3.801,00 комунални  
38 01 23 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача – 1” ком. 6.321,00 комунални  
38 01 24 01 набавка, транспорт и уградња ротационог распрскивача 1/2” ком. 3.074,00 комунални  
38 01 25 01 набавка, транспорт и замена главе ротационог распрскивача од 1/2” ком. 979,00 комунални  
38 01 26 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са две зоне ком. 26.356,00 комунални  
38 01 26 02 набавка, транспорт и уградња командне јединице у једној зони ком. 23.298,00 комунални  
38 01 26 03 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у једној зони ком. 35.016,00 комунални  
38 01 27 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са четири зоне ком. 30.276,00 комунални  
38 01 28 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са шест зона ком. 33.452,00 комунални  
38 01 29 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са осам зона ком. 38.884,00 комунални  
38 01 30 01 набавка, транспорт и замена солеонида од 9 волти за водоотпорне управљачке јединице ком. 4.766,00 комунални  
38 01 31 01 демонтажа командне јединице ком. 679,00 комунални  
38 01 32 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 3/4” ком. 4.724,00 комунални  
38 01 33 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 1” ком. 5.266,00 комунални  
38 01 34 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 5/4” ком. 5.094,00 комунални  
38 01 35 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 6/4” ком. 7.402,00 комунални  
38 01 36 01 набавка, транспорт и уградња месинганог вентила са испустом 2” ком. 8.235,00 комунални  
38 02     ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА        
38 02 01 01 програмирање система по зони зона 396,00 комунални  
38 02 02 01 штеловање прскача млазнице спреј ротатора и дизне распрскивача ком. 170,00 комунални  
38 02 03 01 спуштање и издизање распрскивача ком. 736,00 комунални  
38 02 04 01 демонтажа распрскивача и ротатора свих димензија ком. 792,00 комунални  
38 02 05 01 набавка, транспорт и монтажа сензора за кишу са повезивањем на програматор ком. 19.314,00 комунални  
38 02 06 01 набавка, транспорт и замена аутоматског испусног вентила – од 1/2” ком. 2.753,00 комунални  
38 02 07 01 демонтажа распрскивача и ротатора – са премошћивањем инсталације ком. 2.776,00 комунални  
38 02 08 01 набавка, транспорт и постављање новог аутоматског испусног вентила са фитингом ком. 3.668,00 комунални  
38 02 09 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 1” ком. 9.382,00 комунални  
38 02 10 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 2” ком. 22.318,00 комунални  
38 02 11 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 6/4” ком. 17.267,00 комунални  
38 02 12 01 набавка, транспорт и уградња електровентила од 5/4” ком. 15.419,00 комунални  
38 02 13 01 набавка, транспорт и постављање импулсних каблова у заштитни бужир и полегање у ров m’ 306,00 комунални  
38 02 14 01 набавка, транспорт и постављање силиконског споја на инпулсним кабловима у шахти ком. 2.186,00 комунални  
38 02 15 01 набавка, транспорт и уградња холендера или спојнице у шахту до 1” ком. 1.331,00 комунални  
38 02 16 01 набавка, транспорт и уградња холендера или спојнице у шахту од 1-2” ком. 1.996,00 комунални  
38 02 17 01 откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелисање шахта са затрпавањем од 2” ком. 8.374,00 комунални  
38 02 18 01 откопавање, демонтажа-монтажа шахта са вентилима, нивелисање шахта са затрпавањем – мањи округли ком. 4.892,00 комунални  
38 02 19 01 набавка, транспорт и монтажа прелазног фитинга (Ø16-20 mm) – Водовод метал – пластика ком. 379,00 комунални  
38 02 20 01 набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска са фитингом – метални ком. 5.621,00 комунални  
38 02 21 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 1/2” (без откопавања) ком. 118,00 комунални  
38 02 22 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 3/4” (без откопавања) ком. 158,00 комунални  
38 02 23 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 1” (без откопавања) ком. 206,00 комунални  
38 02 24 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 5/4” (без откопавања) ком. 306,00 комунални  
38 02 25 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 6/4” (без откопавања) ком. 448,00 комунални  
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38 02 26 01 набавка, транспорт и монтажа окитен црева у ров 2” (без откопавања) ком. 697,00 комунални  
38 02 27 01 набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска са фитингом – полипропиленски ком. 11.160,00 комунални  
38 02 28 01 поправка оштећења црева у систему кап по кап – премошћавање оштећења уметањем спојнице ком. 376,00 комунални  
38 02 29 01 набавка, транспорт и замена оштећеног црева у систему кап по кап – положеног на земљаном застору m’ 277,00 комунални  
38 02 29 02 набавка, транспорт и замена оштећеног црева у систему кап по кап – положеног подземно m’ 538,00 комунални  
38 02 30 01 Набавка, транспорт и замена оштећене црева у систему кап по кап са подизањем хоризонталне заштите 

корена стабла
m’ 827,00 комунални

 
38 02 31 01 набавка, транспорт и монтажа фитинга (Ø16-20 mm) – Водовод пластика ком. 237,00 комунални  
38 02 32 01 набавка, транспорт и монтажа фитинга (Ø16-20 mm) – Заливни систем ком. 92,00 комунални  
38 02 33 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. 

Обујмица 32 mm
m’ 1.145,00 комунални

 
38 02 34 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. 

Обујмица 40 mm
m’ 1.226,00 комунални

 
38 02 35 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. 

Обујмица 32 mm
m’ 1.319,00 комунални

 
38 02 36 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. 

Обујмица 50 mm
m’ 1.344,00 комунални

 
38 02 37 01 набавка, транспорт и монтажа полипропиленског фитинга за окитен инсталацију од 1/2” – 1” ком. 604,00 комунални  
38 02 38 01 набавка, транспорт и монтажа полипропиленског фитинга за окитен инсталацију од 1” – 2” ком. 1.194,00 комунални  
38 02 39 01 набавка, транспорт и уградња пумпе за фертигацију уз демонтажу постојеће ком. 81.448,00 комунални  
38 03     СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ        
38 03 01 01 затварање заливног система – ПО ЗОНИ ком. 5.094,00 комунални  
38 03 02 01 пуштање у рад заливног система – ПО ЗОНИ ком. 7.357,00 комунални  
38 03 03 01 чишћење водомерног шахта од разног отпадног материјала.

Обрачун по комаду очишћеног водомерног шахта.
ком. 4.030,00 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. 165.427,00 комунални

 
38 04 02 01 израда водомерног шахта са водомерном опремом и ливено гвозденим шахт поклопцем ком. 130.707,00 комунални  
38 04 02 02 израда шахта од бетона за инсталацију опреме са колским поклопцем ком. 85.559,00 комунални  
38 04 03 01 набавка, транспорт и уградња кућишта са поклопцем шахта 5/4 (ливено гвоздени) ком. 6.752,00 комунални  
38 04 04 01 набавка, транспорт и уградња кућишта са поклопцем шахта 2 (ливено гвоздени) ком. 8.169,00 комунални  
38 04 05 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – мањег ком. 4.581,00 комунални  
38 04 06 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – већег ком. 7.007,00 комунални  
38 04 06 02 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – Jumbo ком. 8.590,00 комунални  
38 04 06 03 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта – Super Jumbo ком. 16.157,00 комунални  
38 04 07 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 3/8 „ПЕ16 m’ 610,00 комунални  
38 04 08 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 1/2 „ПЕ20 m’ 616,00 комунални  
38 04 09 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 3/4 „ПЕ25 m’ 691,00 комунални  
38 04 10 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 1 „ПЕ32 m’ 842,00 комунални  
38 04 11 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 5/4 „ПЕ40 m’ 925,00 комунални  
38 04 12 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 6/4 „ПЕ50 m’ 1.145,00 комунални  
38 04 13 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 2 „ПЕ63 m’ 1.415,00 комунални  
38 04 14 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 2 1/2” ПЕ75 m’ 1.522,00 комунални  
38 04 15 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1/2” ком. 4.148,00 комунални  
38 04 15 02 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1/2” за перене и цвеће ком. 6.141,00 комунални  
38 04 16 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 3/4” ком. 4.428,00 комунални  
38 04 17 01 набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1” ком. 6.948,00 комунални  
38 04 18 01 набавка, транспорт и уградња црева у систему „кап по кап „ m’ 217,00 комунални  
38 04 19 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 2 зоне -9 волти ком. 45.680,00 комунални  
38 04 20 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 4 зоне -9 волти ком. 64.238,00 комунални  
38 04 21 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 6 зона -9 волти ком. 85.055,00 комунални  
38 04 22 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 8 зона -9 волти ком. 109.350,00 комунални  
38 04 23 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 2 зоне -24 волти ком. 43.505,00 комунални  
38 04 23 02 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 1 зони -24 волти ком. 29.963,00 комунални  
38 04 24 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 4 зоне -24 волти ком. 57.966,00 комунални  
38 04 25 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 6 зона -24 волти ком. 85.055,00 комунални  
38 04 26 01 набавка, транспорт и уградња командне јединице са електровентилима у 8 зона -24 волти ком. 109.350,00 комунални  
38 04 27 01 испирање и испитивање заливне мреже m’ 40,00 комунални  
38 04 28 01 штеловање и програмирање система m’ 110,00 комунални  
38 04 29 01 израда, транспорт и уградња металног ормана аутоматизације и развода инсталације ком. 38.289,00 комунални  
38 04 30 01 израда прикључа на постојећу градску мрежу ком. 100.720,00 комунални  
38 04 31 01 уградња елемената за заливање кореновог бусена садница дрвећа (РЗВС 92 cm, / 1,9 мин) ком. 9.770,00 комунални  
38 04 32 01 уградња елемената за заливање кореновог бусена садница дрвећа (РЗВС 45 cm, / 0,9 мин) ком. 8.538,00 комунални  
38 04 33 01 набавка, транспорт и уградња пумпе за повећање притиска ком. 50.012,00 комунални  
38 04 34 01 контрола рада монтиране пумпе и пуштање у рад ком. 1.132,00 комунални  
38 04 35 01 набавка, транспорт и уградња соларног сензора за кишу ком. 39.866,00 комунални  
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38 04 36 01 набавка, транспорт и уградња модула за проширење од 6 зона за командну јединицу X-CORA ком. 27.858,00 комунални  
38 04 37 01 набавка, транспорт и уградња I-CORE-601 временског програматора од 6 до 42 зона ком. 86.860,00 комунални  
38 04 38 01 набавка, транспорт и уградња временског програматора од 12 зона ком. 54.198,00 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’ 491,00 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’ 429,00 комунални

 
38 04 41 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за полиетилен Ø 110 ком. 31.874,00 комунални  
38 04 42 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 100 (ливено гвоздене) ком. 36.802,00 комунални  
38 04 43 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 200 (ливено гвоздене) ком. 41.114,00 комунални  
38 04 44 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 250 (ливено гвоздене) ком. 43.578,00 комунални  
38 04 45 01 набавка, транспорт и уградња набушнице за Ø 300 (ливено гвоздене) ком. 46.042,00 комунални  
38 04 46 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 1” ком. 5.602,00 комунални  
38 04 47 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 6/4” ком. 6.834,00 комунални  
38 04 48 01 набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 2” ком. 8.066,00 комунални  
38 04 49 01 набавка, транспорт и уградња соленоида 9 V ком. 4.217,00 комунални  
38 04 50 01 набавка, транспорт и уградња дугмастог дрипера (2 l /час) са микро цревом и разделником m1 497,00 комунални  
38 04 51 01 набавка, транспорт и уградња дугмастог дрипера (4 l /час) са микро цревом и разделником m1 559,00 комунални  
38 04 52 01 прибављање услова за прикључење на БВК мрежу.

Наплаћиваће се по рачуну БВК 
по 

рачуну
13.440,00 ПДВ 20 %

 
38 04 53 01 прибављање сагласности на прикључење на БВК мрежу.

Наплаћиваће се по рачуну БВК 
по 

рачуну
39.200,00 ПДВ 20 %

 
38 04 54 01 накнада за учешће у прикључку (трошкови прикључка) на БВК мрежу. Наплаћиваће се по рачуну БВК по 

рачуну
44.800,00 ПДВ 20 %

 
38 05     ЗАЛИВНИ СИСТЕМ – АУТОПУТ        
38 05 01 01 набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од поцинкованих цеви 1”, монтажа са шелнама, 

конзолни носачи
m’ 1.864,00 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’ 1.242,00 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’ 3.429,00 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’ 1.572,00 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’ 1.785,00 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’ 345,00 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’ 427,00 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’ 534,00 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’ 696,00 комунални

 
38 05 04 01 набавка, транспорт и уградња обујмице за одвајање прикључка од магистралне цеви ком. 568,00 комунални  
38 05 05 01 набавка, транспорт и уградња перфорираног црева за систем заливања натапањем m’ 192,00 комунални  
38 05 06 01 набавка, транспорт и постављање П цеви Ø16, са фитингом, на огради разделне траке m’ 644,00 комунални  
38 05 07 01 набавка, транспорт и постављање П цеви Ø32, са фитингом, на огради разделне траке m’ 674,00 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 4.619,00 грађевински 43.12
39 01 02 01 израда дренажних испуна од иберлауфа m³ 5.124,00 грађевински 43.12
39 01 03 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø75 mm m’ 734,00 грађевински 43.22
39 01 04 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø110 mm m’ 869,00 грађевински 43.22
39 01 05 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø160 mm m’ 1.276,00 грађевински 43.22
39 01 06 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационе цеви Ø200 mm m’ 2.106,00 грађевински 43.22
39 01 07 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø75 mm ком. 573,00 грађевински 43.22
39 01 08 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø110 mm ком. 747,00 грађевински 43.22
39 01 09 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø160 mm ком. 1.411,00 грађевински 43.22
39 01 10 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената за ПВЦ канализационе цеви Ø200 mm ком. 2.452,00 грађевински 43.22
39 01 11 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø110 mm, са геотекстилом m’ 1.500,00 грађевински 43.22
39 01 12 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø160 mm, са геотекстилом m’ 1.920,00 грађевински 43.22
39 01 13 01 набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø200 mm, са геотекстилом m’ 2.390,00 грађевински 43.22
39 01 14 01 набавка, транспорт и монтажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø110 mm ком. 869,00 грађевински 43.22
39 01 15 01 набавка, транспорт и монатажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø160 mm ком. 1.465,00 грађевински 43.22
39 01 16 01 набавка, транспорт и монатажа фазонских елемената на ПВЦ дренажним цевима Ø200 mm ком. 2.167,00 грађевински 43.22
39 02     КАНАЛИЗАЦИОНИ ОБЈЕКТИ        
39 02 01 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 20 cm m’ 11.583,00 грађевински 42.99
39 02 02 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 40 cm m’ 15.877,00 грађевински 42.99
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39 02 03 01 израда, транспорт и монтажа сливничке решетка ширине до 60 cm m’ 19.938,00 грађевински 42.99
39 02 04 01 израда ревизионих окана (конусног завршног) од бетона МБ 25, отвора дим. 1,00 m/0,80 m, дебљина 

зида 10 cm.
m’ 33.249,00 грађевински 43.22

39 02 05 01 израда ревизионих окана (округли сегментни) од бетона МБ 25, отвора дим. 1,00 m, дебљина зида 10 cm. m’ 29.436,00 грађевински 43.22
39 02 06 01 набавка, транспорт и уградња сливничког бубња Ø450 mm, дубине 1,00 m, са таложником. ком. 48.534,00 грађевински 43.22
39 02 06 02 набавка, транспорт и уградња сливничког бубња Ø4000 mm, дубине 10,50 m, са таложником. ком. 44.640,00 грађевински 43.22
39 02 07 01 набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица. ком. 698,00 грађевински 43.22
39 02 08 01 бушење рупа Ø 110 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 1.558,00 грађевински 42.11
39 02 09 01 бушење рупа Ø 110 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 3.116,00 грађевински 42.11
39 02 10 01 бушење рупа Ø 160 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 2.162,00 грађевински 42.11
39 02 11 01 бушење рупа Ø 160 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 4.323,00 грађевински 42.11
39 02 12 01 бушење рупа Ø 200 mm у бетону дебљине до 10 cm ком. 2.679,00 грађевински 42.11
39 02 13 01 бушење рупа Ø 200 mm у бетону дебљине до 20 cm ком. 5.358,00 грађевински 42.11
39 02 13 02 бушење рупа Ø 200 mm у опеци дебљине 12 cm ком. 1.875,00 грађевински 42.11
39 02 14 01 прикључење канализационе цеви на мрежу Ø110, Ø160, Ø200. ком. 8.578,00 грађевински 43.22
39 02 15 01 зидање зидова шахтова од равне опеке са препустима, у цем.малтеру, без фуговања спојница m³ 25.611,00 грађевински 42.11
39 02 16 01 зидање зидова шахтова од равне опеке без препуста, у цем.малтеру, без фуговања спојница m³ 30.672,00 грађевински 42.11
39 02 17 01 Израда упојног бунара (1 m’) од пластичних SPIRAL цеви, PEND Ø100, са бетонским прстеном и по-

клопцем.
ком. 59.267,00 грађевински 42.11

39 02 17 02 Израда упојног бунара (1,50 m’) од пластичних SPIRAL цеви, PEND Ø100, са бетонским прстеном и 
поклопцем.

ком. 140.183,00 грађевински 42.11

39 02 17 03 Израда упојног бунара (2,00 m’) од пластичних SPIRAL цеви, PEND Ø100, са бетонским прстеном и 
поклопцем.

ком. 174.988,00 грађевински 42.11

39 02 18 01 Ручни ископ дренажних бушотина Ø 25-30 cm, дубине 40-50 cm, у земљи ком. 1.053,00 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 22,00 делатност по

ПДВ 20 %  
40 01 02 01 Геодетско снимање и израда топографског плана за потребе израде пројекта -елабората изведеног стања m² 29,00 делатност по

ПДВ 20 %  
40 01 03 01 Геодетско обележавање објеката нискоградње (у току изградње). Наплата по рачуну извођача. m² 52,00 делатност по

ПДВ 20 %  
40 01 04 01 Геодетско снимање ископа /насипа и обрачун кубатуре земљаних маса. Наплата по рачуну извођача. m² 25,00 делатност по

ПДВ 20 %  
40 01 05 01 Набавка, транспорт и уградња ПВЦ ограде. Наплата по рачуну извођача. м 676,00 комунални  
40 01 06 01 Набавка, транспорт, уградња и демонтажа мобилне металне ограде за градилишта.

Наплата по рачуну извођача.
м 1.113,00 комунални

 
40 01 07 01 Ручно сакупљање грађевинског шута и разног депонованог отпада, утовар и одвоз на депонију даљине 

до 15 km. Наплата по рачуну извођача.
m³ 3.573,00 комунални

 
40 01 09 01 Машинско сакупљање грађевинског шута и разног депонованог отпада, са утоваром и одвозом на депо-

нију даљине до 15 km. Наплата по рачуну извођача.
m³ 3.033,00 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 1.527,00 грађевински 43.12

40 02 01 02 Машинско скидање земље и растреситог материјала (I кат.), са утоваром и одвозом на депонију до 15 km. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.388,00 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 606,00 грађевински 43.12

40 02 02 02 Машинско скидање земље и растреситог материјала (I кат.), са утоваром и депоновањем у локалу, без 
разастирања. Наплата по рачуну извођача.

m³ 580,00 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 3.322,00 грађевински 43.12

40 02 03 02 Ручно скидање земље и растреситог материјала (I кат.), са утоваром и одвозом на депонију до 15 km. 
Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.990,00 грађевински 43.12

40 02 04 01 Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и транспортом ручним колици-
ма у локалу,без разастирања.Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.735,00 грађевински 43.12

40 02 04 02 Ручно скидање земље и растреситог материјала (I кат.), са утоваром и транспортом ручним колицима у 
локалу,без разастирања. Наплата по рачуну извођача.

m³ 2.331,00 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 1.668,00 грађевински 43.12

40 02 06 01 Машински ископ земље за темеље и каналске ровове, без утовара у возило и одвоза (транспорт у лока-
лу). Наплата по рачуну извођача.

m³ 877,00 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 3.742,00 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 2.940,00 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 2.162,00 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 1.220,00 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 изво-
ђача.

m³ 2.744,00 грађевински 43.12
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40 02 11 01 Затрпавање рова земљом из ископа са ручним набијањем.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.277,00 грађевински 43.12

40 02 12 01 Насипање и разастирање земље из ископа – машински.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 624,00 грађевински 43.12

40 02 13 01 Насипање и разастирање земље из ископа, без набијања – ручно.
Наплата по рачуну извођача.

m³ 858,00 грађевински 43.12

40 02 16 01 Ископ, транспорт и насипање глиновите земље са машинским разастирањем и набијањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 1.921,00 грађевински 43,12

40 02 19 01 Машинско нивелисање површине. Наплата по рачуну извођача. m² 72,00 грађевински 43.12
40 02 20 01 Ручно нивелисање површине. Наплата по рачуну извођача. m² 252,00 грађевински 43.12
40 02 21 01 Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. m² 68,00 грађевински 43.12
40 02 22 01 Обезбеђење шкарпе пластичним растер елементима са сетвом травног семена. m² 4.072,00 комунални  
40 02 23 01 Обезбеђење рова при ископу – разупирање рова фоснама и разупирачима, са уклањањем разупирача. m² 1.010,00 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 9.323,00 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 5.588,00 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 16.893,00 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 7.563,00 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 1.219,00 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 3.331,00 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 4.812,00 грађевински 43.11

40 03 08 01 Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка (ризле, туцаника), са чишћењем и одлагањем пло-
ча у локалу ради поновне уградње. Наплата по рачуну извођача.

m³ 8.139,00 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 8.839,00 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 1.458,00 грађевински 43.11

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 14.862,00 грађевински 43.11

40 03 11 02 Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера / лепка, са одлагањем у локалу. На-
плата по рачуну извођача.

m² 1.767,00 грађевински 43.11

40 03 12 01 Чишћење плоча од цементног малтера ради поновне уградње. Наплата по рачуну извођача. m² 510,00 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 5.588,00 грађевински 43.11

40 03 14 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са утоваром и одво-
зом на депонију до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.668,00 грађевински 43.11

40 03 15 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених песком, са депоновањем у ло-
калу. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.094,00 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 3.944,00 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 3.734,00 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 4.957,00 грађевински 43.11

40 03 19 01 Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са де-
поновањем у локалу. Наплата по рачуну извођача.

m³ 4.614,00 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 15.234,00 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 13.913,00 грађевински 43.11

40 03 22 01 Чишћење гранитних коцки од цементног малтера ради поновне уградње. Наплата по рачуну извођача. m² 625,00 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’ 503,00 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’ 744,00 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 по-
новном уградњом. Наплата по рачуну извођача.

m’ 1.618,00 грађевински 42.11

40 03 26 01 Ручно рушење гранитног ивичњака – комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 km – руч-
но, уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача.

m’ 962,00 грађевински 43.11

40 03 27 01 Ручно рушење гранитног ивичњака са одлагањем у локалу и поновном уградњом Наплата по рачуну 
извођача.

m’ 1.932,00 грађевински 43.11

40 03 28 01 Машинско рушење бетонских и гранитних ивичњака– комплет са подлогом, утовар и одвоз на депони-
ју до 15 km. Наплата по рачуну извођача.

m³ 8.397,00 грађевински 43.11

40 03 29 01 Ручна демонтажа камених блокова, чишћење (пескирање) и локални транспорт. Наплата по рачуну из-
вођа.

m³ 34.396,00 грађевински 43.11

40 03 30 01 Обијање цементних и кречних малтера са старих зидова. Наплата по рачуну извођача. m² 624,00 грађевински 43.11
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40 03 31 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 5-6 cm. Наплата по рачуну извођача. m’ 403,00 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’ 806,00 грађевински 43.11
40 03 33 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 10-15 cm. Наплата по рачуну изво-

ђача.
m’ 1.322,00 грађевински 43.11

40 03 34 01 Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 15-20 cm. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m’ 1.523,00 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 179,00 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 269,00 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 358,00 грађевински 43.11

40 03 38 01 Подбушивање машинским путем испод коловознох конструкција за израду прикључка или поставља-
ње цеви Ø 110. Наплата по рачуну извођача.

m’ 9.520,00 грађевински 42.21

40 03 39 01 Уклањање оштећених гумених плоча, са утоваром и одвозом на депонију. Наплата по рачуну извођача. m² 507,00 грађевински 43.11
40 03 42 01 Уклањање оштећене ливене гуме са утоваром и одвозом на депонију. Наплата по рачуну извођача. m² 1.001,00 грађевински 43.11
40 03 43 01 Обијање – рушење оштећених керамичких плочица са степеништа. Наплата по рачуну извођача. m² 1.448,00 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 3.752,00 грађевински 42.11

40 04 02 01 Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са машинским разастирањем и ваљањем. На-
плата по рачуну извођача.

m³ 3.351,00 грађевински 42.11

40 04 03 01 Израда подлоге од шљунка са зеолитом, на теренима за псе.– машинско разастирање, без ваљања. На-
плата по рачуну извођача.

m³ 3.784,00 грађевински 42.11

40 04 03 02 Набавка, транспорт и ручно разастирање и набијање шљунка гранулације 2-8 mm. Наплата по рачуну 
извођача.

m³ 4.071,00 грађевински 42.11

40 04 03 03 Набавка, транспорт и машинско разастирање и ваљање шљунка гранулације 2-8 mm. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 3.352,00 грађевински 42.11

40 04 04 01 Набавка, транспорт и ручно разастирање шљунка преко 32 mm (иберлауф), са набијањем. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 4.508,00 грађевински 42.11

40 04 04 02 Набавка, транспорт и ручно разастирање шљунка преко 32 mm (иберлауф), без набијања. Наплата по 
рачуну извођача.

m³ 3.249,00 грађевински 42.11

40 04 05 01 Набавка, транспорт и машинско разастирање шљунка преко 32 mm (иберлауф), без ваљања. Наплата 
по рачуну извођача.

m³ 2.944,00 грађевински 42.11

40 04 06 01 Израда подлоге од песка (фракција 0), са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну из-
вођача.

m³ 2.813,00 грађевински 42.11

40 04 07 01 Израда подлоге од песка (фракција 0), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 3.209,00 грађевински 42.11

40 04 08 01 Израда подлоге од песка (фракција 1), са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну из-
вођача.

m³ 3.676,00 грађевински 42.11

40 04 08 02 Израда подлоге од песка (фракција 1), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 3.580,00 грађевински 42.11

40 04 08 03 Израда подлоге од песка (фракција 1), са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 4.697,00 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 3.352,00 грађевински 42.11

40 04 09 02 Израда подлоге од фракције 2 (4-8 mm), са ручним разастирањем, без ваљања. Наплата по рачуну из-
вођача.

m³ 3.748,00 грађевински 42.11

40 04 09 03 Израда подлоге од фракције 2 (4-8 mm), са ручним разастирањем, и набијањем. Наплата по рачуну из-
вођача.

m³ 5.153,00 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 3.352,00 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 ва-
љања. Наплата по рачуну извођача.

m³ 3.748,00 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 набија-
њем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 5.153,00 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 4.548,00 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 3.245,00 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 4.511,00 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 3.208,00 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 4.314,00 грађевински 42.11

40 04 17 01 Израда подлоге од туцаника гранулације преко 60 mm са машинским разастирањем и ваљањем. Напла-
та по рачуну извођача.

m³ 3.011,00 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 4.352,00 грађевински 42.11

40 04 19 01 Израда подлоге од ризле, фракција 0-4 mm, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 3.149,00 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 4.106,00 грађевински 42.11
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40 04 21 01 Израда подлоге од ризле, фракција 4-8 mm, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 2.903,00 грађевински 42.11

40 04 21 02 Израда подлоге од мешавине ризле, фракција 4-8 mm, и цемента, са машинским разастирањем и ваља-
њем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 7.377,00 грађевински 42.11

40 04 22 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm, са ручним разастирањем и ваљањем. На-
плата по рачуну извођача.

m³ 4.537,00 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 3.507,00 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 2.943,00 грађевински 42.11

40 04 25 01 Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm, са ручним разастирањем, без ваљања. На-
плата по рачуну извођача.

m³ 3.255,00 грађевински 42.11

40 04 26 01 Набавка, транспорт ризле у боји 3 mm (бела, црвена), ручно разастирање, без ваљања. Наплата по ра-
чуну извођача.

m³ 22.412,00 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 22.104,00 грађевински 42.11

40 04 28 01 Израда подлоге од мешавине каменог агрегата, гранулација 0-31,5 mm и цемента (1:3). Наплата по ра-
чуну извођача.

m³ 8.260,00 грађевински 42.11

40 04 28 02 Израда подлоге од мешавине ризле (4-8 mm) и цемента (1:3). Наплата по рачуну извођача. m³ 7.209,00 грађевински 42.11
40 04 29 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 20. Наплата по рачуну извођача. m³ 20.394,00 грађевински 42.11
40 04 30 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30. Наплата по рачуну извођача. m³ 19.927,00 грађевински 42.11
40 04 31 01 Израда подлоге од набијеног бетона МБ 30 са додатком адитива.. Наплата по рачуну извођача. m³ 20.655,00 грађевински 42.11
40 04 32 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20, мрежом Q131. Наплата по рачуну извођача. m³ 22.504,00 грађевински 42.11
40 04 33 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 24.192,00 грађевински 42.11

40 04 34 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. m³ 24.895,00 грађевински 42.11
40 04 35 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 20 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 25.423,00 грађевински 42.11

40 04 36 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, мрежом Q131. Наплата по рачуну извођача. m³ 24.771,00 грађевински 42.11
40 04 37 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 25.528,00 грађевински 42.11

40 04 38 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. m³ 26.030,00 грађевински 42.11
40 04 39 01 Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну 

извођача.
m³ 26.788,00 грађевински 42.11

40 04 40 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. m³ 28.760,00 грађевински 42.11
40 04 41 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну из-

вођача.
m³ 29.519,00 грађевински 42.11

40 04 42 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35, мрежом Q131. Наплата по рачуну извођача. m³ 27.502,00 грађевински 42.11
40 04 43 01 Израда подлоге од пумпаног бетона МБ 35 са додатком адитива, мрежом Q131. Наплата по рачуну из-

вођача.
m³ 28.259,00 грађевински 42.11

40 04 43 02 Израда подлоге од мршавог бетона МБ 10. Наплата по рачуну извођача. m³ 16.012,00 грађевински 42.11
40 04 43 03 Израда подлоге од мршавог бетона МБ 20. Наплата по рачуну извођача. m³ 16.783,00 грађевински 42.11
40 04 44 01 Набавка, транспорт и уградња филца (геотекстила). Наплата по рачуну извођача. m² 263,00 грађевински 42.11
40 04 45 01 Теренска провера набијености тла– опит теренске збијености. Цена по изласку. Наплата по рачуну из-

вођача
изла-
зак

10.640,00 ПДВ 20%  

40 04 46 01 Израда подлоге за монтажу камених застора – подлога од песка, д= 4-5 cm. Наплата по рачуну извођача m² 403,00 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 672,00 грађевински 42.11

40 04 46 03 Израда подлоге за монтажу камених застора – индустријска маса, д= 3 cm. Наплата по рачуну извођача m² 3.136,00 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 2.105,00 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 2.023,00 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 986,00 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 328,00 грађевински
20%

42.11

40 05 05 01 Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 4, за технолошку дебљину д= 3 cm – машински. Напла-
та по рачуну извођача.

m² 917,00 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 969,00 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 – машин-
ски. Наплата по рачуну извођача.

m² 902,00 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 1.288,00 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 – машин-
ски. Наплата по рачуну извођача.

m² 1.198,00 грађевински
20%

42.11

40 05 09 02 Набавка, транспорт и машинска уградња асфалта – АБ 11с – 5 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 1.971,45 грађевински
20%

42.11

40 05 09 03 Набавка, транспорт и ручна уградња асфалта – АБ 11с – 5 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.095,38 грађевински
20%

42.11
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40 05 09 04 Набавка, транспорт и машинска уградња асфалта – АБ 11с – 6 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.365,74 грађевински
20%

42.11

40 05 09 05 Набавка, транспорт и ручна уградња асфалта – АБ 11ц – 6 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.514,46 грађевински
20%

42.11

40 05 09 06 Набавка, транспорт и машинска уградња асфалта – АБ 11к – 5 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 1.730,00 грађевински
20%

42.11

40 05 09 07 Набавка, транспорт и ручна уградња асфалта – АБ 11к – 5 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 1.838,75 грађевински
20%

42.11

40 05 09 08 Набавка, транспорт и машинска уградња асфалта – АБ 11к – 6 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.076,00 грађевински
20%

42.11

40 05 09 09 Набавка, транспорт и ручна уградња асфалта – АБ 11к – 6 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.206,50 грађевински
20%

42.11

40 05 10 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 4 – ручно. Наплата по рачуну извођача. m³ 31.842,00 грађевински
20%

42.11

40 05 11 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 4 -машински. Наплата по рачуну извођача. m³ 29.658,00 грађевински
20%

42.11

40 05 12 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 8 – ручно. Наплата по рачуну извођача. m³ 31.298,00 грађевински
20%

42.11

40 05 13 01 Уградња застора од ситнозрног асфалт бетона – АБ 8 -машински. Наплата по рачуну извођача. m³ 29.361,00 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 24.360,00 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 22.176,00 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 1.002,00 грађевински
20%

42.11

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 913,00 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 1.204,00 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 1.095,00 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 1.501,00 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 1.366,00 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 1.669,00 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 1.534,00 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 1.926,00 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 1.613,00 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 1.814,00 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 2.162,00 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 2.005,00 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 2.408,00 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 1.736,00 грађевински
20%

42.11

40 05 31 01 Израда застора од ливеног асфалта (0-8), за технолошку дебљину д= 3 cm – машински. Наплата по ра-
чуну извођача.

m² 1.400,00 грађевински
20%

42.11

40 05 32 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 3 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.328,00 грађевински
20%

42.11

40 05 33 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 4 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 2.944,00 грађевински
20%

42.11

40 05 34 01 Израда застора од хладног асфалта, у дебљини слоја од 5 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 3.560,00 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 из-

вођача
m³ 23.558,00 грађевински 42.11

40 06 01 02 Израда застора од неармираног бетона МБ 20, са метлисањем горње површине. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 22.424,00 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 26.448,00 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 25.313,00 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 27.670,00 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 26.535,00 грађевински 42.11
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40 06 04 01 Израда застора од армираног бетона МБ 30, арматурна мрежа Q335, са метлисањем горње површине. 
Наплата по рачуну извођача

m³ 30.874,00 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 29.739,00 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 30.400,00 грађевински 42.11

40 06 06 01 Додатак адитива за бетон МБ 20, средство против смрзавања. Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 651,00 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 927,00 грађевински 42.11

40 06 07 01 Додатак адитива за бетон МБ 30, средство против смрзавања. Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 849,00 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. Наплата по рачуну извођача.

m³ 1.210,00 грађевински 42.11

40 06 08 01 Додатак адитива за бетон МБ 35, средство против смрзавања. Обрачун по m³ бетона. Наплата по рачу-
ну извођача.

m³ 896,00 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 1.277,00 грађевински 42.11

40 06 09 01 Израда завршног слоја од штампаног бетона дебљине д= 10 cm од армираног бетона МБ 30 који је оја-
чан полипропиленским влакнима, на хоризонталним површинама застора. Површина се боји постоја-
ном бојом са додатком пластификатора. Површина се заштићује наношењем или прскањем специјал-
ног провидног заштитног лака. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.950,00 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. По-
вршина се заштићује наношењем или прскањем специјалног провидног заштитног лака. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 1.393,00 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 4.950,00 грађевински 42.11

40 06 11 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – тамно сиви (црни) пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 4.682,00 грађевински 42.11
40 06 11 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – тамно сиви (црни) пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 7.106,00 грађевински 42.11
40 06 12 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – црвени или плави пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 5.236,00 грађевински 42.11
40 06 12 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – црвени или плави пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 6.664,00 грађевински 42.11
40 06 13 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – зелени пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 13.552,00 грађевински 42.11
40 06 13 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – зелени пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 17.248,00 грађевински 42.11
40 06 14 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – кајсија или бели пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 6.098,00 грађевински 42.11
40 06 14 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – кајсија или бели пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 7.762,00 грађевински 42.11
40 06 15 01 Додавање пигмента у бетоне МБ 20 – браон или окер пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 5.544,00 грађевински 42.11
40 06 15 02 Додавање пигмента у бетоне МБ 30 – браон или окер пигмент. Обрачун по m³ бетона. m³ 7.056,00 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 2.789,00 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 3.035,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате 
подлоге од бетона).Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.518,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате 
подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.765,00 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 2.953,00 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 3.012,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. 
(без урачунате подлоге од бетона).
Завршна обрада кварцни песак Наплата по рачуну извођача.

m² 3.659,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). 
Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.742,00 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 3.165,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате по-
длоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.894,00 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 по-
длоге). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.165,00 грађевински 43.33

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 3.247,00 грађевински 43.33
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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 ура-
чунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.894,00 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 -5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завр-
шна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.977,00 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 3.588,00 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 4.415,00 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 4.029,00 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= 3-5 cm, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате по-
длоге од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 4.318,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, 
на претходно припремљеној подлози (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком 
гранитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 5.257,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, 
на претходно припремљеној подлози (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком 
гранитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.968,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, 
на претходно припремљеној подлози (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни пе-
сак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.316,00 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 3.640,00 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 3.078,00 грађевински 43.33

40 07 22 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бехатон плоча (T плоче или талас), на цементном малте-
ру. (без урачунате подлоге од бетона). Наплата по рачуну извођача.

m² 3.575,00 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 3.219,00 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 3.716,00 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 прет-
ходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада кварцни 
песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.416,00 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 3.457,00 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 3.834,00 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 2.992,00 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 3.086,00 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 3.545,00 грађевински 43.33

40 07 25 08 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– сиве, црне, 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 3.511,00 грађевински 43.33

40 07 25 09 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, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.911,00 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 4.581,00 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 3.078,00 грађевински 43.33
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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 3.289,00 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 3.219,00 грађевински 43.33

40 07 25 14 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са седам елемената, модул шестоугла, са 
страницом 60 cm – сиве, 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 3.692,00 грађевински 43.33

40 07 25 15 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са седам елемената, модул шестоугла, са стра-
ницом 60 cm – црне, беле, 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 3.844,00 грађевински 43.33

40 07 25 16 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са седам елемената, модул шестоугла, са стра-
ницом 60 cm – мултиколор, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3 cm, са фуговањем спојница,, на претход-
но припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак. 
Наплата по рачуну извођача.

m² 4.126,00 грађевински 43.33

40 07 25 17 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са седам елемената, модул шестоугла, са стра-
ницом 60 cm – гранитно зрно, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница,, на 
претходно припремљеној подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге).Завршна обрада – са до-
датком гранитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.738,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози од 
песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.444,00 грађевински 43.33

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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози 
од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m² 3.574,00 грађевински 43.33

40 07 25 20 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (мултико-
лор), д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница,, на претходно припремљеној 
подлози од песка или ризле. (без урачунате подлоге). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по ра-
чуну извођача.

m² 3.997,00 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= 3-5 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 4.738,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози.(без ура-
чунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.764,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без ура-
чунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.474,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без ура-
чунате подлоге од бетона. Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.905,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без ура-
чунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.615,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подло-
ге од бетона).Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.272,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подло-
ге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.992,00 грађевински 43.33

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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози (без урачу-
нате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.473,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној 
подлози.(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.567,00 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= 3-5 cm, без фуговања спојница, на претходно припремљеној подлози. (без 
урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.026,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, 
на претходно припремљеној подлози (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада кварцни пе-
сак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.705,00 грађевински 43.33

40 07 26 12 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча– сиве, црне, благо оборена ивица, са пет еле-
мената, дим. 68/16; 52/16, 52/12,40/12, 28/12 cm, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фугова-
њем спојница, на претходно припремљеној подлози (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада 
-кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.958,00 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= 3-5 cm, са фугова-
њем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обра-
да -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.358,00 грађевински 43.33
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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= 3-5 cm, са фугова-
њем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обра-
да – са додатком гранитног зрна
Наплата по рачуну извођача.

m² 5.029,00 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 3.575,00 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 3.716,00 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 3.716,00 грађевински 43.33

40 07 26 18 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са стра-
ницом 60 cm – сиве, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно 
припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 4.211,00 грађевински 43.33

40 07 26 19 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страни-
цом 60 cm – црне, беле, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно 
припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 4.364,00 грађевински 43.33

40 07 26 20 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са страни-
цом 60 cm – мултиколор, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претход-
но припремљеној подлози.(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата 
по рачуну извођача.

m² 4.646,00 грађевински 43.33

40 07 26 21 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са 7 елемената, модул шестоугла, са стра-
ницом 60 cm – гранитно зрно, д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на 
претходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком 
гранитног зрна. Наплата по рачуну извођача.

m² 5.257,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. (без 
урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 3.964,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној подлози. 
(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.094,00 грађевински 43.33

40 07 26 24 Набавка, транспорт и израда застора од бетонских плоча, са више неправилних елемената (мултико-
лор), д= 8 cm, у цементном малтеру д= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној по-
длози.(без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада -кварцни песак. Наплата по рачуну извођача.

m² 4.517,00 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= 3-5 cm, са фуговањем спојница, на претходно припремљеној 
подлози. (без урачунате подлоге од бетона). Завршна обрада – са додатком гранитног зрна. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 5.257,00 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 по-
ставља на слој цементног малтера д= 3-5 cm. Позиција не обухвата набавку тавела. Наплата по рачуну 
извођача.

m² 1.987,00 грађевински 43.33

40 07 29 02 Набавка тавела тамно браон боје. Наплата по рачуну. m² 4.032,00 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 рачу-
ну извођача.

m² 1.987,00 грађевински 43.33

40 07 30 02 Набавка профилисаних бетонских плоча дим. 40/40/3,5 cm жуте боје. Наплата по рачуну. m² 3.584,00 комунални  
40 07 33 01 Израда застора од постојећих бетонских плоча на подлози од песка или ризле, на претходно припре-

мљеној подлози (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.
m² 1.230,00 грађевински 43.33

40 07 36 01 Израда застора од постојећих бетонских плоча на подлози од цементног малтера, д= 3 -5 cm, на прет-
ходно припремљеној подлози. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 1.818,00 грађевински 43.33

40 07 37 01 Лепљење постојећих бетонских плоча еластичним цементним грађевинским лепком за спољну употре-
бу. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.239,00 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 4.339,00 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 5.775,00 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 5.314,00 грађевински 42.11

40 08 04 01 Израда стаза и платоа од беле (црвене) ризле на претходно припремљеној подлози од туцаника, са ма-
шинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача.

m³ 17.975,00 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 19.358,00 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 2.187,00 грађевински 43.33

40 08 06 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивих бетонских растер елемената, дим. 60/40/8 cm, на прет-
ходно припремљеној подлози, без испуне отвора мешавином хумуса и травног семена. (без урачунате 
подлоге). Наплата по рачуну извођача.

m² 2.612,00 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 2.778,00 комунални  

40 08 08 01 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) мешавином хумуса и травног семена. m² 376,00 комунални  
40 08 08 02 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) мешавином хумуса и песка (однос 3:1). Наплата по рачу-

ну извођача.
m² 363,00 комунални  

40 08 09 01 Испуна отвора растера (бетонски, пластични) шљунком. m² 298,00 грађевински 43.12
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40 08 10 01 Израда застора од облица Ø 16 cm– сензорна стаза, положених на исечену страну, без урачунате подло-
ге. Наплата по рачуну

m² 18.262,00 грађевински 42.11

40 08 11 01 Израда застора од букових облица Ø 12-25 cm, висине 20 cm, у цементном малтеру. m² 11.300,00 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 9.464,00 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 13.104,00 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 13.104,00 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 т. Наплата по рачуну
t 13.104,00 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 т. Наплата по рачуну
t 21.840,00 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 т. Наплата по рачуну
t 17.472,00 комунални

 
40 08 13 03 Набавка и транспорт беж/ крем декоративног гранулата гранулације: до 3 cm или 3-6 cm. Оријентацио-

на запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 т. Наплата по рачуну
t 17.472,00 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 т. Наплата по рачуну
t 17.472,00 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. Оријен-

тациона запреминска тежина – 1 m³ = 1,60 т. Наплата по рачуну
t 29.120,00 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. Ори-

јентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т. Наплата по 
рачуну

t 29.120,00 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.О-

ријентациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т. Наплата по 
рачуну

t 29.120,00 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. Оријен-

тациона запреминска тежина (у зависности од гранулације зрна) 1 m³ = 1,36 ÷ 1,80 т. Наплата по рачуну
t 29.120,00 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 29.120,00 комунални

 
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 29.120,00 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 29.120,00 комунални

 
40 08 15 01 Уградња декоративног гранулата – без везива. Наплата по рачуну m² 538,00 грађевински 43.33
40 08 15 02 Уградња декоративног гранулата – са цементом. Наплата по рачуну m² 4.032,00 грађевински 43.33
40 08 15 03 Уградња декоративног гранулата – са епоксидима. Наплата по рачуну m² 6.832,00 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. Наплата по рачуну
m² 14.670,00 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 13.877,00 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 15.991,00 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 9.648,00 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 14.405,00 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 13.612,00 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 15.727,00 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 10.308,00 грађевински 43.33

40 09 03 02 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 4 стране ре-
зане, 2 цепане. Наплата по рачуну

m² 15.331,00 грађевински 43.33

40 09 03 03 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 2 стране ре-
зане, 4 цепане. Наплата по рачуну

m² 14.538,00 грађевински 43.33

40 09 03 04 Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 cm – 5 стране ре-
зане, 1 паљена. Наплата по рачуну

m² 21.410,00 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 13.084,00 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 28.018,00 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 24.053,00 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 1.973,00 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 2.398,00 грађевински 43.33
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40 09 13 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања.Наплата по рачуну извођача

m² 11.648,00 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 10.640,00 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 11.872,00 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 14.336,00 грађевински 43.33

40 09 17 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 4 cm, без урачунате по-
длоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 15.008,00 грађевински 43.33

40 09 18 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача

m² 11.760,00 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 12.320,00 грађевински 43.33

40 09 20 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 4 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача

m² 11.760,00 грађевински 43.33

40 09 21 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 14.560,00 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 12.880,00 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 14.112,00 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 16.576,00 грађевински 43.33

40 09 25 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 6 cm, без урачунате по-
длоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 17.248,00 грађевински 43.33

40 09 26 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача 

m² 14.000,00 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 14.560,00 грађевински 43.33

40 09 28 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 6 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача

m² 14.000,00 грађевински 43.33

40 09 29 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 16.800,00 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 15.904,00 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 17.696,00 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 20.160,00 грађевински 43.33

40 09 33 01 Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера – комерцијала, дебљине 8 cm, без урачунате по-
длоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача

m² 22.848,00 грађевински 43.33

40 09 34 01 Набавка, транспорт и израда застора од сивог мермера, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача

m² 16.128,00 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 19.488,00 грађевински 43.33

40 09 36 01 Набавка, транспорт и израда застора од жутог пешчара, дебљине 8 cm, без урачунате подлоге и без фу-
говања. Наплата по рачуну извођача

m² 14.784,00 грађевински 43.33

40 09 37 01 Набавка, транспорт и израда застора од светлог гранита, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и без 
фуговања. Наплата по рачуну извођача 

m² 18.144,00 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 17.808,00 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 19.488,00 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 20.944,00 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 24.304,00 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 18.368,00 грађевински 43.33

40 09 43 01 Набавка, транспорт и израда застора од беж мермера, дебљине 10 cm, без урачунате подлоге и без фуго-
вања. Наплата по рачуну извођача

m² 19.824,00 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 15.232,00 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 по-

длози од песка -положене на основну површину. Наплата по рачуну извођача.
m² 1.392,00 грађевински 43.33

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 2.361,00 грађевински 43.33

40 10 03 01 Набавка, транспорт и израда застора од пуне опеке, дим. 6,5/12/25 cm, на претходно припремљеној по-
длози од песка – положене на кант. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.364,00 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 3.092,00 грађевински 43.33
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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 7.354,00 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 4.197,00 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. По-

зиција 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 2.845,00 грађевински 43.33

40 11 02 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 30 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од 
мешавине 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 5.038,00 грађевински 43.33

40 11 03 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 30 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 фарба-
ног гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 5.038,00 грађевински 43.33

40 11 04 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од 
мешавине 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 5.491,00 грађевински 43.33

40 11 05 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 фарба-
ног гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплата по рачуну извођача.

m² 5.491,00 грађевински 43.33

40 11 05 02 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.664,00 грађевински 43.33

40 11 05 03 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.796,00 грађевински 43.33

40 11 05 04 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.929,00 грађевински 43.33

40 11 05 05 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.929,00 грађевински 43.33

40 11 05 06 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 7.122,00 грађевински 43.33

40 11 05 07 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.929,00 грађевински 43.33

40 11 05 08 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 40 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.796,00 грађевински 43.33

40 11 07 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 фарба-
ног гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у црвеној боји. Наплаћиваће се по рачуну извођача.

m² 5.709,00 грађевински 43.33

40 11 07 02 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 фарба-
ног гранулата, димензије 1-3 mm, дебљине 13 mm у зеленој боји. Наплаћиваће се по рачуну извођача.

m² 5.709,00 грађевински 43.33

40 11 08 01 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.858,00 грађевински 43.33

40 11 08 02 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.990,00 грађевински 43.33
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40 11 08 03 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 7.122,00 грађевински 43.33

40 11 08 04 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 7.122,00 грађевински 43.33

40 11 08 05 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 7.122,00 грађевински 43.33

40 11 08 06 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 7.122,00 грађевински 43.33

40 11 08 07 Изливање еластичне гумене подлоге, израђене од гуменог гранулата, у два слоја, на дечијим играли-
штима, дебљине 50 mm на претходно припремљеној подлози. Први амортизујући слој се изводи од ме-
шавине 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 6.990,00 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 3.408,00 грађевински 43.33

40 11 10 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm-зелене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 3.490,00 грађевински 43.33

40 11 11 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 30x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну изво-
ђача

m² 3.881,00 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 3.986,00 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 3.912,00 грађевински 43.33

40 11 14 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm-зелене на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 4.010,00 грађевински 43.33

40 11 15 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 40x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона.. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну из-
вођача

m² 4.351,00 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 4.481,00 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 4.150,00 грађевински 43.33

40 11 18 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm-зелене на претход-
но припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 4.314,00 грађевински 43.33

40 11 19 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 50x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну изво-
ђача

m² 4.598,00 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 4.786,00 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 4.467,00 грађевински 43.33

40 11 22 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm-зелене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 4.595,00 грађевински 43.33

40 11 23 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 60x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну изво-
ђача

m² 4.938,00 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 5.067,00 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 4.745,00 грађевински 43.33

40 11 26 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm-зелене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 4.869,00 грађевински 43.33

40 11 27 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 70x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну изво-
ђача

m² 5.216,00 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 5.340,00 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 5.024,00 грађевински 43.33

40 11 30 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm-зелене, на прет-
ходно припремљеној подлози од туцаника. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну извођача

m² 5.210,00 грађевински 43.33

40 11 31 01 Набавка, транспорт и израда застора полагањем гумених плоча дим 80x500x500 mm– црвене, лепље-
њем на претходно припремљеној подлози од бетона. (без урачунате подлоге). Наплата по рачуну изво-
ђача

m² 5.496,00 грађевински 43.33
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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 5.681,00 грађевински 43.33

40 11 33 01 Израда, транспорт и уградња елемената од 2д ливене гуме у боји Смиле Ø400 mm – дебљине самог еле-
мента д= 30/40 mm.. Наплата по рачуну извођача

ком. 21.832,00 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. 65.494,00 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. 218.400,00 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 бе-
тонском јастуку на тампону од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.620,00 грађевински 42.99

40 11 37 01 Бушење рупа Ø 22 mm 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 318,00 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 кошу-
љица 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 5.812,00 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 978,00 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 1.421,00 грађевински 42.11

40 11 41 01 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 1 – Шаке и стопала. Висина пада 0,00 m. 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. Лева стопала и шаке 
наранџаста боја, а десна стопала и шаке су светло плаве боје. Дужина игре 3,00 m, 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 стопалима и шакама, развијајући мото-
рику различитим видовима кретања, уче боје и леву и десну страну. Наплата по рачуну извођача.

сет 13.738,00 грађевински 43.33

40 11 41 02 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 2 – Шаке и стопала. Висина пада 0,00 m. 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. Лева стопала и шаке 
наранџаста боја, а десна стопала и шаке су светло плаве боје. Дужина игре 6,00 m, ширина игре 0,60 m (10 
пари стопала и 10 пари шака).Укупна површина свих елемената 0,62 m². Димензије стопала 220х130 mm, 
дим.шаке 160х160 mm. Деца се крећу по шематски постављеним стопалима и шакама, развијајући мото-
рику различитим видовима кретања, уче боје и леву и десну страну. Наплата по рачуну извођача.

сет 27.476,00 грађевински 43.33

40 11 41 03 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 3 – Три шаке и стопала. Висина пада 0,00 m. 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 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 2х 
6,00 m, 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 та kmичарског духа.Наплата по рачуну извођача.

сет 66.553,00 грађевински 43.33

40 11 41 04 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 4 – Скок на једној нози. Висина пада 0,00 m. 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 намен-
ског полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвести-
тора. 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 љубича-
стом 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 20.207,00 грађевински 43.33

40 11 41 05 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 5 – Пањеви 3Д. Висина пада 28 cm. Монтажа се врши помо-
ћу металне цеви пречника 4,9 cm, утиснутом у бетонску стопу уз претходно размеравање и постављање у 
складу са пројектованим распоредом. Након стезања бетона излива се амортизујући слојм израђен од ме-
шавине 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 полиуретанским вези-
вом 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 мото-
рику, центар за равнотежу, уче бројеве и разбијају страх од висине. Наплата по рачуну извођача.

сет 46.709,00 грађевински 43.33

40 11 41 06 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 6 – Суножни скокови. Висина пада 0,00 m. 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 намен-
ског полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвести-
тора. 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 34.803,00 грађевински 43.33
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40 11 41 07 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 7 – Жабљи скок. Висина пада 0,00 m. 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 полиу-
ретанског 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 скокови-
ма 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 52.815,00 грађевински 43.33

40 11 41 08 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 8 – Школица. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
ни 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 полиу-
ретанског 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, ра-
споређених по уобичајеном принципу „Школице „. Кругови су распоређени у размаку од 15 cm, стан-
дардно 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-покрет и центар за равнотежу, уче бројеве и боје. Наплата по рачуну извођача.

сет 34.338,00 грађевински 43.33

40 11 41 09 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 9 – Јежева кућица. Висина пада 0,00 m. Игра се инстали-
ра на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљи-
ни 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 прет-
ходно размеравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског по-
лиуретанског 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 45.372,00 грађевински 43.33

40 11 41 10 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 10 – Скок у даљ. Висина пада 0,00 m. 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 полиу-
ретанског 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 – правоугаоник 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 та kmичарски дух.Наплата по рачуну извођача.

сет 54.690,00 грађевински 43.33

40 11 41 11 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 11 – Огледало за два играча. Висина пада 0,00 m. 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 намен-
ског полиуретанског везива око елемента игре се излива околни гумени слој у боји по жељи инвестито-
ра. 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 црвене боје, док је око њега правилно распоређено шест кругова 
пречника 27 cm на размаку од 15 cm од централног круга у пинк, жутој, љубичастој, јарко зеленој, на-
ранџастој и азурно плавој боји. Размак између два сета износи најмање 50 cm од крајњих тачака спољ-
них 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 44.316,00 грађевински 43.33

40 11 41 12 Израда, транспорт и уградња елемената ИГРА 12 – Скок у окрету. Висина пада 0,00 m. Игра се инстали-
ра на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљи-
ни 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 прет-
ходно 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. 
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 рачу-
ну извођача.

сет 16.198,00 грађевински 43.33

40 11 42 01 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 1 – Смајли. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиуре-
танског 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 5.801,00 грађевински 43.33
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40 11 42 02 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 2 – Риба. Висина пада 0,00 m. 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 раз-
меравање и постављање у складу са пројектованим распоредом. Након стезања наменског полиуретан-
ског везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина апли-
кације 0,33 m², димензије 920х600 mm, различитих боја и комбинација. Наплата по рачуну извођача.

ком. 14.625,00 грађевински 43.33

40 11 42 03 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 3 – Кит. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског 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. 10.191,00 грађевински 43.33

40 11 42 04 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 4 – Морска звезда. Висина пада 0,00 m. 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 намен-
ског 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. 2.929,00 грађевински 43.33

40 11 42 05 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 5 – Јеж. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површина 
апликације 0,38 m², димензије 930х760 mm, тело сиве боје, глава комбинација сиве и беле. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 16.839,00 грађевински 43.33

40 11 42 06 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 6 – Месец. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског 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. 4.876,00 грађевински 43.33

40 11 42 07 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 7 – Звезда. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског везива око апликације се излива околни гумени слој у боји по жељи инвеститора. Површи-
на апликације 0,066 m², димензије 370х350 mm, жуте боје или двобојна, по избору. Наплата по рачуну 
извођача.

ком. 2.929,00 грађевински 43.33

40 11 42 08 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 8 – Звездица. Висина пада 0,00 m. Игра се инстали-
ра на амортизујући слој израђен од мешавине СБР гранулата димензије 4-8 mm и полиуретана у дебљи-
ни од 30 mm на претходно припремљену подлогу. Након стезања амортизујућег слоја апликација изра-
ђена 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 полиуре-
танског 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. 1.191,00 грађевински 43.33

40 11 42 09 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 9 – Дуга. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског 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. 7.541,00 грађевински 43.33

40 11 42 10 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 10 – Облак. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског 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. 1.417,00 грађевински 43.33

40 11 42 13 Израда, транспорт и уградња елемената Апликација 13 – Жаба. Висина пада 0,00 m. 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 израђе-
на 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 полиу-
ретанског 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. 3.761,00 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’ 1.529,00 комунални

 
40 12 02 01 Израда, транспорт и постављање разделних граничника од арматуре Ø 10 mm. Наплата по рачуну из-

вођача.
m’ 374,00 комунални

 
40 12 03 01 Израда, транспорт и постављање граничника од лима, висине 50 cm. (разделник зеленог појаса и засто-

ра од малча – на дечијим игралиштима). Наплата по рачуну извођача.
m’ 2.202,00 комунални
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40 12 04 01 Регулисање висине шахтова на стазама, платоима или у зеленим површинама– издизање. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 9.560,00 грађевински 42.11

40 12 05 01 Регулисање висине шахтова на стазама, платоима или у зеленим површинама – спуштање. Наплата по 
рачуну извођача.

ком. 7.400,00 грађевински 42.11

40 12 06 01 Демонтажа шахт поклопца и одвоз ком. 1.972,00 комунални  
40 12 07 01 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца, Ø600 mm, носивост 15 kN, на постојећи пр-

стен. Наплата по рачуну извођача.
ком. 13.497,00 комунални

 
40 12 07 02 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца, Ø600 mm, носивост 450 kN, на постојећи пр-

стен. Наплата по рачуну извођача.
ком. 14.617,00 комунални

 
40 12 07 03 Набавка, транспорт и уградња квадратног металног шахт поклопца, носивост 15 kN, на постојећи рам. 

Наплата по рачуну извођача.
ком. 16.857,00 комунални

 
40 12 07 04 Набавка, транспорт и уградња квадратног металног шахт поклопца, носивост 450 kN, на постојећи рам. 

Наплата по рачуну извођача.
ком. 16.857,00 комунални

 
40 12 08 01 Набавка, транспорт и уградња бетонског шахт поклопца (на постојећи прстен). Наплата по рачуну из-

вођача.
ком. 8.537,00 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. 19.748,00 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. 21.988,00 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. 15.268,00 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. 88.337,00 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. 1.737,00 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 1.412,00 грађевински 43.34

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 2.262,00 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 радо-
ва. Наплата по рачуну извођача

m² 1.735,00 грађевински 43.34

40 13 04 01 Исцртавање линијских објеката на бетонским или асфалтним засторима. Наплата по рачуну извођача m’ 67,00 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. 728,00 грађевински 43.34

40 13 06 01 Исцртавање симбола – бицикл и сл., на бетонској или асфлатној подлози. Наплата се по рачуну изво-
ђача

ком. 1.680,00 грађевински 43.34

40 13 07 01 Исцртавање линијских објеката на гуменој подлози. Наплата се по рачуну извођача m’ 101,00 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. 1.064,00 грађевински 43.34

40 13 09 01 Исцртавање симбола– бицикл и сл., на гуменој подлози. Наплата се по рачуну извођача ком. 2.128,00 грађевински 43.34
40 13 10 01 Прање површине застора перачем (водом под високим притиском). Наплата по рачуну извођача. m² 141,00 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 467,00 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 3.011,00 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 2.186,00 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 од-
возом 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 1.960,00 грађевински 42.11

40 13 14 02 Израда стабилизованог застора, дебљине 8 cm, израђеног од каменог агрегата 0-8 mm, са стабилизато-
ром, уз додатак воде. Позиција обухвата и разастирање смеше са набијањем ваљком. Наплата по рачуну 
извођача.

m² 2.202,00 грађевински 42.11

40 13 15 01 Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача m² 3.248,00 грађевински 42.11
40 13 15 02 Фуговање камених застора песком. Наплата по рачуну извођача m² 269,00 грађевински 42.11
40 13 15 03 Фуговање камених застора цементним малтером. Наплата по рачуну извођача m² 1.568,00 грађевински 42.11
40 13 15 04 Фуговање камених застора битуменом. Наплата по рачуну извођача m² 4.032,00 грађевински 42.11
40 13 15 05 Фуговање камених застора епоксидном масом, д= 2 cm. Наплата по рачуну извођача m² 4.704,00 грађевински 42.11
40 13 15 06 Хидрофобна заштита мермера. Наплата по рачуну извођача. m² 528,00 грађевински 42.11
40 13 15 07 Сечење камених плоча неправилног облика, дебљине до 8 cm, на ЦНЦ фрези. Наплата по рачуну изво-

ђача.
m’ 2.900,00 грађевински 42.11

40 13 15 08 Сечење камених плоча, дебљине до 6 cm, воденим млазом. Наплата по рачуну извођача. m’ 3.600,00 грађевински 42.11
40 13 15 09 Монтажа сложених форми камених плоча. Наплата по рачуну извођача. m² 6.700,00 грађевински 42.11
40 13 15 10 Украјање и монтажа гранитних плоча дебљине до 6 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 4.800,00 грађевински 42.11
40 13 15 11 Клесање слова до х= 4 cm. Наплата по рачуну извођача. ком. 8.400,00 грађевински 43.33
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 бе-

тонски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача
m’ 2.363,00 грађевински 42.11
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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’ 2.531,00 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 бе-
тонски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.675,00 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’ 2.815,00 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’ 1.567,00 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’ 3.022,00 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’ 1.697,00 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’ 3.274,00 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’ 1.476,00 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’ 1.555,00 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’ 1.606,00 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’ 1.735,00 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’ 1.606,00 грађевински 42.11

40 14 08 02 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 18/12 cm – лежећи, положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.761,00 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’ 3.097,00 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’ 1.788,00 грађевински 42.11

40 14 10 02 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 18/12 cm – лежећи, положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.019,00 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’ 3.451,00 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’ 2.153,00 грађевински 42.11

40 14 12 02 Набавка, транспорт и уградња сивог бетонског ивичњака, дим. 24/18 cm – лежећи, положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.185,00 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’ 4.134,00 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’ 2.475,00 грађевински 42.11

40 14 14 02 Набавка, транспорт и уградња белог бетонског ивичњака, дим. 24/18 cm – лежећи, положеног у бетон-
ски јастук на подлози од шљунка д= 10 cm. Наплата по рачуну извођача

m’ 2.508,00 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’ 4.766,00 грађевински 42.11

40 14 16 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 30/10/6 cm, у бетонском јастуку. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 2.240,00 грађевински 42.11

40 14 17 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 40/10/10 cm, у бетонском јастуку. На-
плата по рачуну извођача

m’ 4.592,00 грађевински 42.11

40 14 18 01 Набавка, транспорт и уградња ивичњака од сивог гранита, дим. 10/20/40 cm, у бетонском јастуку. На-
плата по рачуну извођача

m’ 6.048,00 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’ 8.064,00 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’ 6.832,00 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’ 6.496,00 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’ 9.128,00 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’ 7.370,00 грађевински 42.11

40 14 24 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (1/1) cm. Наплата по рачуну извођача m’ 661,00 грађевински 42.11
40 14 25 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (3/3) cm. Наплата по рачуну извођача m’ 1.057,00 грађевински 42.11
40 14 26 01 Обарање ивица на каменим ивичњацима (12/3) cm – израда фосни. Наплата по рачуну извођача m’ 1.586,00 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’ 11.583,00 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’ 15.877,00 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’ 19.938,00 грађевински 42.11

40 14 31 01 Израда, транспорт и уградња металне решетке од флахова.– ширина решетке до 80 cm. Наплата по ра-
чуну извођача

m’ 24.460,00 грађевински 42.11

40 15     ЗИДОВИ        
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40 15 01 01 Зидање зидова од фасадне црвене опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по ра-
чуну извођача

m³ 38.082,00 грађевински 43.99

40 15 02 01 Зидање зидова од пуне опеке у цементном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по рачуну извођача m³ 23.576,00 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 м). Завршна обрада: храпава. Боја: сива. Наплата по рачуну извођача
m² 20.889,00 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 м). Завршна обрада: храпава. Боја: црна Наплата по рачуну извођача

m² 21.727,00 грађевински 43.99

40 15 04 01 Зидање зидова од ломљеног камена у продужном малтеру са фуговањем спојница. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 28.448,00 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 47.058,00 грађевински 43.99

40 15 06 01 Израда зидова од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача m³ 36.677,00 грађевински 43.99
40 15 07 01 Израда сложених конструкција од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати. Наплата по 

рачуну извођача
m³ 38.502,00 грађевински 43.99

40 15 08 01 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати. Наплата по рачуну изво-
ђача

m³ 25.338,00 грађевински 43.99

40 15 08 02 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 20, у глаткој оплати. Наплата по рачуну изво-
ђача

m³ 24.089,00 грађевински 43.99

40 15 09 01 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 30, без употребе оплате. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 18.772,00 грађевински 43.99

40 15 09 02 Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 20, без употребе оплате. Наплата по рачуну из-
вођача.

m³ 17.525,00 грађевински 43.99

40 15 10 01 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, без употребе оплате. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 23.537,00 грађевински 43.99

40 15 10 02 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 20, без употребе оплате. Наплата по рачуну изво-
ђача.

m³ 22.289,00 грађевински 43.99

40 15 11 01 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача. m³ 36.215,00 грађевински 43.99
40 15 11 02 Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 20, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача. m³ 34.968,00 грађевински 43.99
40 15 12 01 Дерсовање зидова од ломљеног камена у цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача. m² 755,00 грађевински 43.99
40 15 13 01 Дерсовање зидова од опеке у цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача. m² 413,00 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 1.133,00 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 2.288,00 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 1.332,00 грађевински 43.99

40 15 15 02 Пескирање свих површина абразивом и водом под притиском (вода из цистерне), са премазивањем ан-
тиграфитним премазом. Наплата по рачуну извођача.

m² 2.725,00 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 1.427,00 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 1.870,00 грађевински 43.31

40 15 18 01 Премазивање зидова антиграфитним премазом. Наплата по рачуну извођача. m² 1.205,00 грађевински 43.99
40 15 19 01 Фарбање зидова од бетона дисперзионим бојама. Наплата по рачуну извођача. m² 949,00 грађевински 43.34
40 15 20 01 Фарбање зидова од бетона фасакрилом. Наплата по рачуну извођача. m² 1.262,00 грађевински 43.34
40 15 21 01 Обрада зидова од бетона кулирпластом. Наплата по рачуну извођача. m² 2.168,00 грађевински 43.34
40 15 22 01 Израда фасаде од кулијеа – обрада зидова у слоју од 2 cm. Наплата по рачуну извођача. m² 5.615,00 грађевински 43.34
40 15 24 01 Облагање зидова и вертикалних површина цепаном гранитном коцком, на подлози од цементном мал-

тера. Наплата по рачуну извођача
m² 10.482,00 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 14.671,00 грађевински 43.33

40 15 26 01 Обрада зидова од бетона грађевинским лепком. Наплата по рачуну извођача. m² 1.408,00 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 8.452,00 грађевински 42.99

40 15 28 01 Постављање подножја (сокле) од керамичких плочица отпорних на атмосферске утицаје. m’ 1.355,00 грађевински 43.33
40 15 29 01 Осигурање косина за потребе израде потпорног зида – осигурање од обрушавања (до висине од 1,5 м). 

Наплата по рачуну извођача.
m’ 2.715,00 грађевински 43.99

40 15 36 01 Набавка, сечење, савијање, транспорт и уградња арматуре (једноставних арматурних конструкција). 
Наплата по рачуну извођача.

kg 194,00 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 9.582,00 грађевински 43.33

40 15 37 02 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (мултиколор), дим.тал-
пи: 16/8 cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у кварцној техници. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 9.887,00 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 15.356,00 грађевински 43.33

40 15 38 02 Облагање зидова и вертикалних површина бетонским талпама са три елемента (мултиколор), дим.тал-
пи: 16/8 cm, 24/8 cm, 32/8 cm, л= 120 cm, са обрадом бочне површине у цепаној техници. Наплата по 
рачуну извођача.

m² 15.921,00 грађевински 43.33

40 15 40 01 Набавка, транспорт и уградња бобичасте (чепасте) фолије. Наплата по рачуну извођача. m² 370,00 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’ 267,00 грађевински 43.99
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40 15 42 01 Израда хидроизолације на бази полимер цемента. Наплата по рачуну извођача. m² 3.396,00 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’ 7.672,00 грађевински 43.33

40 15 43 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од светло сивог грани-
та. Наплата по рачуну извођача

m’ 6.615,00 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’ 7.408,00 грађевински 43.33

40 15 43 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гра-
нита. Наплата по рачуну извођача

m’ 8.861,00 грађевински 43.33

40 15 43 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од белог мермера – ко-
мерцијала. Наплата по рачуну извођача

m’ 8.333,00 грађевински 43.33

40 15 43 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. На-
плата по рачуну извођача

m’ 6.350,00 грађевински 43.33

40 15 43 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 7.011,00 грађевински 43.33

40 15 43 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 4 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. На-
плата по рачуну извођача

m’ 7.804,00 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’ 9.206,00 грађевински 43.33

40 15 44 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од светло сивог грани-
та. Наплата по рачуну извођача

m’ 7.938,00 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’ 8.889,00 грађевински 43.33

40 15 44 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гра-
нита. Наплата по рачуну извођача

m’ 10.634,00 грађевински 43.33

40 15 44 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од белог мермера – ко-
мерцијала. Наплата по рачуну извођача

m’ 9.999,00 грађевински 43.33

40 15 44 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. На-
плата по рачуну извођача

m’ 7.620,00 грађевински 43.33

40 15 44 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 8.413,00 грађевински 43.33

40 15 44 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 6 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. На-
плата по рачуну извођача

m’ 9.365,00 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’ 9.974,00 грађевински 43.33

40 15 45 02 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од светло сивог грани-
та. Наплата по рачуну извођача

m’ 8.599,00 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’ 9.630,00 грађевински 43.33

40 15 45 04 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од светло црвеног гра-
нита. Наплата по рачуну извођача

m’ 11.520,00 грађевински 43.33

40 15 45 05 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од белог мермера – ко-
мерцијала. Наплата по рачуну извођача

m’ 10.833,00 грађевински 43.33

40 15 45 06 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од сивог мермера. На-
плата по рачуну извођача

m’ 8.256,00 грађевински 43.33

40 15 45 07 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од беж мермера. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 9.115,00 грађевински 43.33

40 15 45 08 Набавка, транспорт и уградња окапница /поклопних плоча, d = 8 cm, b < 30 cm, од жутог пешчара. На-
плата по рачуну извођача

m’ 10.145,00 грађевински 43.33

40 16     СТЕПЕНИШТА        
40 16 01 01 Израда новог армирано бетонског степеништа, стандардних димензија чела и газишта, коса плоча ар-

мирана са Q335, на подлози од шљунка д= 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Напла-
та по рачуну извођача

m³ 38.810,00 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’ 3.947,00 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 25.800,00 грађевински 42.11

40 16 04 01 Поправка степеништа набијеним бетоном на газиштима и челима. 
(д= 5 cm). Наплата по рачуну извођача

m³ 30.111,00 грађевински 42.11

40 16 05 01 Облагање степеништа бетонским плочама, на цементном малтеру д= 3 cm. Наплата по рачуну извођача m’ 2.000,00 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’ 2.669,00 грађевински 43.33

40 16 07 01 Набавка, транспорт и уградња клинкер опеке, на степеницама. Опека се уграђује насатице на цемент-
ном малтеру. Наплата по рачуну извођача.

m’ 5.454,00 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’ 6.272,00 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’ 6.272,00 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 1.966,00 грађевински 43.33

40 16 10 01 Набавка, транспорт и уградња степеница од готових бетонских елемената, дим. 80х20х16 cm), на це-
ментном малтеру. Завршна обрада: ломљена техника. Наплата по рачуну извођача

m’ 4.028,00 грађевински 43.33

40 16 12 01 Постављање керамичких плочица отпорних на атмосферске утицаје на степеништу у цементном мал-
теру. Наплата по рачуну извођача 

m² 5.961,00 грађевински 43.33
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40 16 13 01 Набавка, транспорт и полагање керамичких плочица на флексибилном грађевинском лепку. Наплата 
по рачуну извођача

m² 5.164,00 грађевински 43.33

40 16 14 01 Постављање подножја -сокле поред степеница од керамичких плочица отпорних на атмосферске ути-
цаје. Наплата по рачуну извођача

m’ 1.481,00 грађевински 43.33

40 16 15 01 Уградња профилисане алуминијумске ивичне лајсне на челима степеница. Наплата по рачуну извођача m’ 3.133,00 грађевински 42.11
40 16 15 02 Уградња L профила, дим.40/40/5 mm, на челима степеница. Наплата по рачуну извођача m’ 1.238,00 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 20.511,00 грађевински 42.11

40 16 17 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од светло сивог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 8.855,00 грађевински 43.33

40 16 17 02 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од светлог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. На-
плата по рачуну извођача

m’ 9.912,00 грађевински 43.33

40 16 18 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од тамно сивог гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. 
Наплата по рачуну извођача

m’ 9.648,00 грађевински 43.33

40 16 19 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од светло црвеног гранита, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малте-
ру. Наплата по рачуну извођача

m’ 11.101,00 грађевински 43.33

40 16 20 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од белог мермера– комерцијала, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном 
малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 11.133,00 грађевински 43.33

40 16 21 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од беж мермера, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Наплата 
по рачуну извођача

m’ 9.251,00 грађевински 43.33

40 16 22 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од жутог пешчара, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 10.044,00 грађевински 43.33

40 16 23 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-15 cm – облагање ка-
меним плочама од сивог мермера, чела 2 cm, газишта 4 cm, b = 30-35 cm, на цементном малтеру. Напла-
та по рачуну извођача

m’ 8.590,00 грађевински 43.33

40 16 27 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, од светло сивог гранита на цементном. Наплата по рачуну извођача

m’ 15.595,00 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, од светлог гранита на цементном малтеру.Наплата по рачуну извођача

m’ 18.767,00 грађевински 43.33

40 16 28 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm,од тамно сивог гранита на цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 20.088,00 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, од светло црвеног гранита на цементном малтеру. Наплата по рачуну изво-
ђача

m’ 27.754,00 грађевински 43.33

40 16 30 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, од белог мермера – комерцијала, на цементном малтеру. Наплата по рачуну 
извођача

m’ 27.093,00 грађевински 43.33

40 16 31 01 Набавка, транспорт и уградња камених елемената за облагање степеништа h= 12-16 cm – облагање рав-
ним масивом, b =33-36 cm, од беж мермера, на цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 18.370,00 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, од сивог мермера, на цементном малтеру. Наплата по рачуну извођача

m’ 16.916,00 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 ра-
чуну извођача

m’ 24.396,00 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’ 20.273,00 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’ 26.114,00 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’ 36.080,00 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 извођача

m’ 35.221,00 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’ 23.881,00 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’ 21.991,00 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 изво-

ђача
m³ 264.320,00 грађевински 43.99

40 17 02 01 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – светли гранит. Наплата по рачуну извођача m³ 317.184,00 грађевински 43.99
40 17 02 02 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – тамно сиви гранит. Наплата по рачуну изво-

ђача
m³ 370.048,00 грађевински 43.99
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40 17 02 03 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – светло црвени гранит. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 422.912,00 грађевински 43.99

40 17 03 01 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – бели мермер – комерцијала. Наплата по рачу-
ну извођача

m³ 370.048,00 грађевински 43.99

40 17 03 02 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – сиви мермер. Наплата по рачуну извођача m³ 237.888,00 грађевински 43.99
40 17 03 03 Набавка, транспорт и уградња равних камених масива – беж мермер. Наплата по рачуну извођача m³ 251.104,00 грађевински 43.99
40 17 07 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светло сиви гранит. Наплата по 

рачуну извођача
m³ 409.696,00 грађевински 43.99

40 17 07 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светли гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 491.635,00 грађевински 43.99

40 17 08 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – тамно сиви гранит. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 573.574,00 грађевински 43.99

40 17 08 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – светло црвени гранит. Наплата по 
рачуну извођача

m³ 655.514,00 грађевински 43.99

40 17 09 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – бели мермер – комерцијала. На-
плата по рачуну извођача

m³ 573.574,00 грађевински 43.99

40 17 09 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – сиви мермер. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 368.726,00 грађевински 43.99

40 17 09 03 Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде – беж мермер. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 389.211,00 грађевински 43.99

40 17 10 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светло сиви гранит. Наплата по рачу-
ну извођача

m³ 674.016,00 грађевински 43.99

40 17 10 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светли гранит. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 761.242,00 грађевински 43.99

40 17 13 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – тамно сиви гранит. Наплата по рачуну 
извођача

m³ 943.622,00 грађевински 43.99

40 17 13 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – светло црвени гранит. Наплата по ра-
чуну извођача

m³ 1.078.426,00 грађевински 43.99

40 17 14 01 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – бели мермер – комерцијала. Наплата 
по рачуну извођача

m³ 943.622,00 грађевински 43.99

40 17 14 02 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – сиви мермер. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 606.614,00 грађевински 43.99

40 17 14 03 Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде – беж мермер. Наплата по рачуну из-
вођача

m³ 640.315,00 грађевински 43.99

44       РАЗНЕ УСЛУГЕ        
44 01 01 01 Трошкови услуга двадесетчетворочасовног физичко техничког обезбеђења објеката са услугом мони-

торинга (један човек, 1 час). Наплата по рачуну
час 430,00 ПДВ 20 %

 
44 01 03 01 Трошкови услуга изнајмљивања тоалет кабина (по комаду кабине – месечно). Наплата по рачуну изво-

ђача.
ко m/
месеч-

но

9.000,00 ПДВ 20 %

 
44 01 04 01 Трошкови услуга одржавања тоалет кабина (по једном чишћењу недељно – 1 кабина). 

Наплата по рачуну извођача.
ко m/

недељ-
но

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
месеч-

но
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 2.443,00    
45 01 02 01 Аутоподизач контејнера (Zastava, Iveco RIVAL 49.12, MAN) час 4.664,00    
45 01 03 01 Камион-хидраулилчна утоварна рука 3т-ХАК(FAP 1921/2023,Iveco) час 7.312,00    
45 01 04 01 Камион-цистерна за воду 6000 l (FAP) час 5.571,00    
45 01 05 01 Камион-кипер 2т (Zastava Iveco, Opel Movano, Piaggio) час 2.567,00    
45 01 06 01 Камион-кипер 10,5т (FAP 2023) час 6.088,00    
45 01 07 01 Камион-кипер 10,5т са даском за снег и посипачем соли (FAP 2023) час 6.250,00    
45 01 08 01 Камион-кипер 14,5 t (FAP 2628) час 6.875,00    
45 01 09 01 Камион-кипер 17,3 t (MAN), 23 t (Iveco) час 7.370,00    
45 01 10 01 Камион са приколицом са две осовине 14 t (FAP 2628 14,5т+14 т) час 8.269,00    
45 01 11 01 Камион са нисконосећом приколицом 12 t (FAP 2628 14,5т+12 т) час 7.155,00    
45 01 12 01 Камион са нисконосећом приколицом 30 t (FAP 2628 14,5т+30 т) час 7.896,00    
45 01 13 01 Хидраулична платформа ХТП 8 m час 2.325,00    
45 01 14 01 Хидраулична платформа ХТП 12 m час 4.324,00    
45 01 15 01 Хидраулична платформа ХТП 14м, 18 m, 20 m, 20,9 m час 5.457,00    
45 01 16 01 Хидраулична платформа ХТП/ 22 m, 24 м час 6.907,00    
45 01 17 01 Хидраулична платформа ХТП 35 м час 13.963,00    
45 01 18 01 Камион – преса за смеће, мала, 0,33 t (Iveco Ekomunal) час 2.800,00    
45 01 19 01 Камион – преса за смеће, мала, 1,5 t (Mercedes 616) час 6.112,00    
45 01 20 01 Камион – преса за смеће, велика, 8 t (Mercedes) час 8.617,00    
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45 01 21 01 Аутоцистерна за гориво-2300 l (Mercedes 616) час 6.741,00    
45 01 22 01 Утоваривач (ULT-160, ULT-200, SHANTUI SL300W) час 6.578,00    
45 01 23 01 Камион -мешалица за бетон – миксер, 5 m³ бетона (FAP 2629) час 8.132,00    
45 01 24 01 Камион -мешалица за бетон – миксер, 8 m³ бетона (IVECO) час 9.759,00    
45 01 25 01 Булдозер гусеничар (TG 120, CAТ D6 K, SHANTUI SD13) час 7.628,00    
45 01 26 01 Комбинована машина ровокопач/утоваривач (CAТ 428D/428E) час 4.778,00    
45 01 27 01 Вишенаменска машина „bobcat” (CAT 226B, Sunward) час 4.666,00    
45 01 28 01 Багер гусеничар – точкаш (Rhinoceros X8) час 5.544,00    
45 01 29 01 Багер гусеничар (BGH 610, SHANTUI SE210) час 6.448,00    
45 01 30 01 Ваљак 2,5т (CAT 224E) час 3.106,00    
45 01 31 01 Ваљак 8,5т (Bomag BW 151 AD-2) час 3.857,00    
45 01 32 01 Специјална машина за садњу великих садница „Optimal Magirus Deutz” час 12.500,00    
45 01 32 02 Специјална машина за пресађивање садница „Аtlas „L310-A310 – „Садиша” час 19.193,00    
45 01 33 01 Глодач / иверач пањева на трактору („Fermex”, „Rotor”) час 6.796,00    
45 01 34 01 Трактор мали са приколицом, 3т (IMT 539) час 3.020,00    
45 01 35 01 Трактор мали са прикључцима (атомизер ношени 400 л, бургија за плитку садњу Ø 200-Ø 650, мулчер 

коса, даска за снег са посипачем) (IMT 539, Kubota stv 36/32/37)
час 3.636,00  

 
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, M5091, GOLDONI Energy 8016Y/Star 100)
час 4.629,00  

 
45 01 37 01 Трактор средњи са атомизером – вученим 2000 l час 3.744,00    
45 01 38 01 Трактор средњи са витлом час 3.814,00    
45 01 39 01 Трактор средњи са биодробилицом „Schielesing 330ZX” (IMT 560, Belarus MTZ 82.1) час 3.165,00    
45 01 40 01 Трактор велики са цистерном за воду – вученом 7000 l (Kubota M8560/M5091, Creina), или са аератором час 6.149,00    
45 01 41 01 Вишенаменско комунално возило „Мulticar” (коса са спремиштем, даска за снег са посипачем соли) час 6.778,00    
45 01 42 01 Вишенаменско комунално возило „Wille”, „Multione” (коса са спремиштем, утоварна кашика, ровоко-

пачка рука, даска за снег са посипачем соли, чистилица)
час 6.262,00  

 
45 01 43 01 Специјално возило за ком. услуге – ауточистилица („Dulevo”) час 5.753,00    
45 01 44 01 Специјално возило за превоз средстава – аутошлеп („Dong feng”) час 5.509,00    
45 01 45 01 Путничко возило (Zastava 101, Chevrolet Calos, Opel Vectra, FIAT Punto, FIAT 500L FIAT Tipo, Škoda 

Superb, Škoda Octavia)
час 1.624,00  

 
45 01 46 01 Путничко службено возило -комби (Hyundai) час 1.736,00    
45 01 47 01 Путничко радно возило (Opel Combo Lada Niva) час 1.848,00    
45 01 48 01 Агрегат 5 кW час 590,00    
45 02     ХОРТИКУЛТУРНЕ МАШИНЕ        
45 02 02 01 Трактор АGT 830, Трактор Prima, Kubota Stv 32, Solis, са прикључцима час 2.050,00    
45 02 03 01  Моторна косачица IMT136 час 300,00    
45 02 04 01 Моторна косачица – BCS 622, BCS 701 час 603,00    
45 02 05 01 Моторна косачица – BCS 615, Goldoni, Rex koмби час 605,00    
45 02 06 01 Моторна косачица – Rajder Profleks 18, Kubota f 2880, Kubota G 23-II /26/G261 час 1.430,00    
45 02 07 01 Моторна косачица BCS МАТРА 300, Kubota F3890 час 1.934,00    
45 02 08 01 Моторна копачица IMT 510, Фреза Agria, 

IMT 506, DMK 8
час 297,00  

 
45 02 09 01 Мотокултиватор – Мaestral час 296,00    
45 02 10 01 Фреза са сетвом – Goldoni час 394,00    
45 02 11 01 Моторна тестера – Компактне тестере – мала час 130,00    
45 02 12 01 Моторна тестера – За све терене – средња час 190,00    
45 02 13 01 Моторна тестера – Професионалне тестере – велика час 314,00    
45 02 14 01 Моторне маказе – Husqvarna, STIHL82 Т час 80,00    
45 02 15 01 Телескопска тестера Husqvarna, STIHL час 96,00    
45 02 16 01 Дувач листа – Husqvarna 580 BTS час 161,00    
45 02 17 01 Усисивач листа – Husqvarna 125 bvx час 324,00    
45 02 18 01 Моторни чистач-биотример Husqvarna 343, 545 час 161,00    
45 02 19 01 Моторна прскалица (вучена) час 166,00    
45 02 20 01 Биодробилица -Schielesing 330MX (сопствени моторни погон) час 3.125,00    
45 02 21 01 Биодробилица -Husman HFG 2 (сопствени моторни погон) час 5.731,00    
45 02 22 01 Биодробилица -Husman HFG 4 (сопствени моторни погон) час 10.744,00    
45 02 23 01 Еко компостер час 4.443,00    
45 02 24 01 Компостер сито час 3.666,00    
48       САТНИНЕ РАДА РАДНИКА        
48 01     САТНИНЕ – РАДНИ ДАН        
48 01 03 01  Вртлар I час 473,53    
48 01 05 04 Бравар II час 503,71    
48 01 05 06  Вртлар II час 503,71    
48 01 07 05  Вртлар III час 518,80    
48 01 09 01 Чувар паркова час 533,89    
48 01 10 03 Возач час 541,43    
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48 01 10 04 Лугар час 541,43    
48 01 10 05 Вртлар IV час 548,98    
48 01 10 13 Електричар час 548,98    
48 01 10 14 Водоинсталатер час 548,98    
48 01 12 02 Чувар заштићених природних добара час 571,61    
48 01 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 579,15    
48 01 15 05 Секач I час 594,24    
48 01 19 01 Пословођа II час 654,60    
48 01 20 01 Пословођа I час 684,78    
48 01 23 01 Контролор дрвореда час 737,59    
48 01 28 01 Самостални референт час 835,67    
48 01 29 02 Пројектант час 850,76    
48 01 29 03 Планер час 850,76    
48 01 30 03 Самостални пројектант час 880,93    
48 01 32 01 Одговорни пројектант час 933,75    
48 01 35 03 Водећи пројектант час 1.062,00    
48 02     САТНИНЕ – НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН        
48 02 03 01 Вртлар I час 1.065,44    
48 02 05 06 Вртлар II час 1.133,34    
48 02 07 05 Вртлар III час 1.167,29    
48 02 10 03 Возач час 1.235,19    
48 02 10 05 Вртлар IV час 1.235,19    
48 02 15 05 Секач I час 1.337,05    
48 02 19 01 Пословођа II час 1.472,85    
48 02 20 01 Пословођа I час 1.540,75    
48 03     САТНИНЕ – РАД НОЋУ        
48 03 03 01  Вртлар I час 662,94    
48 03 05 06  Вртлар II час 705,19    
48 03 07 05  Вртлар III час 726,32    
48 03 10 03 Возач час 768,57    
48 03 10 05  Вртлар IV час 768,57    
48 03 15 05 Секач I час 831,94    
48 03 20 01 Пословођа I час 958,69    
48 05     САТНИНЕ – РАД НЕДЕЉОМ        
48 05 03 01  Вртлар I час 544,56    
48 05 05 06  Вртлар II час 579,26    
48 05 07 05  Вртлар III час 596,62    
48 05 10 03 Возач час 631,32    
48 05 10 05  Вртлар IV час 631,32    
48 05 12 02 Чувар заштићених природних добара час 657,35    
48 05 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 666,03    
48 05 15 05 Секач I час 683,38    
48 05 19 01 Пословођа II час 752,79    
48 05 20 01 Пословођа I час 787,49    
48 05 28 01 Самостални референт час 961,02    
48 05 29 02 Пројектант час 978,37    
48 05 29 03 Планер час 978,37    
48 05 30 03 Самостални пројектант час 1.013,08    
48 05 32 01 Одговорни пројектант час 1.073,81    
48 05 35 03 Водећи пројектант час 1.221,30    
48 06     САТНИНЕ – ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД        
48 06 03 01  Вртлар I час 615,59    
48 06 05 06  Вртлар II час 654,82    
48 06 07 05  Вртлар III час 674,44    
48 06 10 05  Вртлар IV час 713,67    
48 06 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију час 752,90    
48 06 19 01 Пословођа II час 850,98    
48 06 28 01 Самостални референт час 1.086,37    
48 06 29 02 Пројектант час 1.105,98    
48 06 29 03 Планер час 1.105,98    
48 06 30 03 Самостални пројектант час 1.145,22    
48 06 32 01 Одговорни пројектант час 1.213,87    
48 06 35 03 Водећи пројектант час 1.380,61    
49       САТНИНЕ РАДА РАДНИКА са урачунатим фактором Предузећа        
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49 01     САТНИНЕ – РАДНИ ДАН – са урачунатим фактором Предузећа        
49 01 03 01  Вртлар I – са фактором Предузећа час 1.031,35    
49 01 05 04 Бравар II – са фактором Предузећа час 1.097,08    
49 01 05 06  Вртлар II – са фактором Предузећа час 1.097,08    
49 01 07 05  Вртлар III – са фактором Предузећа час 1.129,94    
49 01 09 01 Чувар паркова – са фактором Предузећа час 1.179,24    
49 01 10 03 Возач – са фактором Предузећа час 1.195,67    
49 01 10 04 Лугар – са фактором Предузећа час 1.195,67    
49 01 10 05 Вртлар IV – са фактором Предузећа час 1.195,67    
49 01 10 13 Електричар – са фактором Предузећа час 1.195,67    
49 01 10 14 Водоинсталатер – са фактором Предузећа час 1.195,67    
49 01 12 02 Чувар заштићених природних добара – са фактором Предузећа час 1.244,96    
49 01 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију – са фактором Предузећа час 1.261,40    
49 01 15 05 Секач I – са фактором Предузећа час 1.294,26    
49 01 19 01 Пословођа II – са фактором Предузећа час 1.425,72    
49 01 20 01 Пословођа I – са фактором Предузећа час 1.491,44    
49 01 23 01 Контролор дрвореда – са фактором Предузећа час 1.606,47    
49 01 28 01 Самостални референт – са фактором Предузећа час 1.820,08    
49 01 29 02 Пројектант – са фактором Предузећа час 1.852,95    
49 01 29 03 Планер – са фактором Предузећа час 1.852,95    
49 01 30 03 Самостални пројектант – са фактором Предузећа час 1.918,68    
49 01 32 01 Одговорни пројектант – са фактором Предузећа час 2.033,70    
49 01 35 03 Водећи пројектант – са фактором Предузећа час 2.313,04    
49 02     САТНИНЕ – НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН – са урачунатим фактором Предузећа        
49 02 03 01 Вртлар I – са фактором Предузећа час 2.320,53    
49 02 05 06 Вртлар II – са фактором Предузећа час 2.468,42    
49 02 07 05 Вртлар III – са фактором Предузећа час 2.542,36    
49 02 10 03 Возач – са фактором Предузећа час 2.690,25    
49 02 10 05 Вртлар IV – са фактором Предузећа час 2.690,25    
49 02 15 05 Секач I – са фактором Предузећа час 2.912,08    
49 02 19 01 Пословођа II – са фактором Предузећа час 3.207,86    
49 02 20 01 Пословођа I – са фактором Предузећа час 3.355,75    
49 03     САТНИНЕ – РАД НОЋУ – са урачунатим фактором Предузећа        
49 03 03 01  Вртлар I – са фактором Предузећа час 1.443,89    
49 03 05 06  Вртлар II – са фактором Предузећа час 1.535,91    
49 03 07 05  Вртлар III – са фактором Предузећа час 1.581,92    
49 03 10 03 Возач – са фактором Предузећа час 1.673,93    
49 03 10 05  Вртлар IV – са фактором Предузећа час 1.673,93    
49 03 15 05 Секач I – са фактором Предузећа час 1.811,96    
49 03 20 01 Пословођа I – са фактором Предузећа час 2.088,02    
49 05     САТНИНЕ – РАД НЕДЕЉОМ – са урачунатим фактором Предузећа        
49 05 03 01  Вртлар I – са фактором Предузећа час 1.186,05    
49 05 05 06  Вртлар II – са фактором Предузећа час 1.261,64    
49 05 07 05  Вртлар III – са фактором Предузећа час 1.299,43    
49 05 10 03 Возач – са фактором Предузећа час 1.375,02    
49 05 10 05  Вртлар IV – са фактором Предузећа час 1.375,02    
49 05 12 02 Чувар заштићених природних добара – са фактором Предузећа час 1.431,71    
49 05 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију – са фактором Предузећа час 1.450,61    
49 05 15 05 Секач I – са фактором Предузећа час 1.488,40    
49 05 19 01 Пословођа II – са фактором Предузећа час 1.639,57    
49 05 20 01 Пословођа I – са фактором Предузећа час 1.715,16    
49 05 28 01 Самостални референт – са фактором Предузећа час 2.093,10    
49 05 29 02 Пројектант – са фактором Предузећа час 2.130,89    
49 05 29 03 Планер – са фактором Предузећа час 2.130,89    
49 05 30 03 Самостални пројектант – са фактором Предузећа час 2.206,48    
49 05 32 01 Одговорни пројектант – са фактором Предузећа час 2.338,76    
49 05 35 03 Водећи пројектант – са фактором Предузећа час 2.660,00    
49 06     САТНИНЕ – ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД – са урачунатим фактором Предузећа        
49 06 03 01  Вртлар I – са фактором Предузећа час 1.340,75    
49 06 05 06  Вртлар II – са фактором Предузећа час 1.426,20    
49 06 07 05  Вртлар III – са фактором Предузећа час 1.468,92    
49 06 10 05  Вртлар IV – са фактором Предузећа час 1.554,37    
49 06 13 05 Рефрент за обрачун радова и тех.документацију – са фактором Предузећа час 1.639,81    
49 06 19 01 Пословођа II – са фактором Предузећа час 1.853,43    
49 06 28 01 Самостални референт – са фактором Предузећа час 2.366,11    
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49 06 29 02 Пројектант – са фактором Предузећа час 2.408,83    
49 06 29 03 Планер – са фактором Предузећа час 2.408,83    
49 06 30 03 Самостални пројектант – са фактором Предузећа час 2.494,28    
49 06 32 01 Одговорни пројектант – са фактором Предузећа час 2.643,81    
49 06 35 03 Водећи пројектант – са фактором Предузећа час 3.006,96    
80       САДНИ МАТЕРИЈАЛ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
80 01     ВИСОКИ ЧЕТИНАРИ        
80 01 01 02 ABIES CONCOLOR, h 0.5-1.0 m ком. 2.036,36    
80 01 01 04 ABIES CONCOLOR, h 1.5-2.0 m ком. 3.060,00    
80 01 02 03 CEDRUS DEODARA, h 1.0-1.5 m ком. 2.545,45    
80 01 03 02 CEDRUS ATLANTICA, h 1.0-1.5 m ком. 2.545,45    
80 01 04 01 CRYPTOMERIA JAPONICA K, Ø 17 cm ком. 1.300,00    
80 01 04 02 CRYPTOMERIA JAPONICA K, Ø 22.5 cm ком. 1.500,00    
80 01 04 07 CRYPTOMERIA JAPONICA, h 2.5-3.0 m ком. 3.060,00    
80 01 05 01 CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII K, h 2.5-3.0 m ком. 13.000,00    
80 01 06 04 CUPRESSUS SEMPERVIRENS, h 2.0-2.5 m ком. 2.036,36    
80 01 07 02 PICEA ABIES, h 0.5-1.0 m ком. 1.018,18    
80 01 07 03 PICEA ABIES, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 01 07 05 PICEA ABIES, h 2.5-3.0 m ком. 4.072,73    
80 01 07 06 PICEA ABIES, h preko 3 m ком. 5.090,91    
80 01 08 02 PICEA OMORICA, h 0.5-1.0 m ком. 2.545,45    
80 01 08 05 PICEA OMORICA, h 2.0-3.0 m ком. 3.920,00    
80 01 09 01 PICEA PUNGENS GLAUCA, h do 0.5 m ком. 1.832,73    
80 01 09 02 PICEA PUNGENS GLAUCA, h 0.5-1.0 m ком. 2.545,45    
80 01 10 04 PINUS NIGRA, h 1.5-2.0 m ком. 2.545,45    
80 01 11 03 PINUS STROBUS, h 1.0-1.5 m ком. 2.545,45    
80 02     СРЕДЊИ И НИСКИ ЧЕТИНАРИ        
80 02 01 02 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA, h 0.5-1.0 m ком. 1.527,27    
80 02 01 03 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 02 02 02 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA „ELWOODII”, h 0.5-1.0 m ком. 1.530,00    
80 02 02 03 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA „ELWOODII”, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 02 03 02 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA „FLETCHERI”, h 0.5-1.0 m ком. 1.530,00    
80 02 03 03 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA „FLETCHERI”, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 02 04 02 CHAMAECYPARIS „ALUMII”, h 0.5-1.0 m ком. 1.527,27    
80 02 04 03 CHAMAECYPARIS „ALUMII”, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 02 05 01 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA”, h do 0.5 m ком. 1.527,27    
80 02 05 02 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA”, h 0.5-1.0 m ком. 2.036,36    
80 02 05 03 CHAMAECYPARIS PISIFERA „SQUARROSA”, h 1.0-1.5 m ком. 3.060,00    
80 02 06 01 PICEA ABIES „NIDIFORMIS”, h do 0.5 m ком. 4.909,09    
80 02 07 01 PICEA GLAUCA „CONICA”, h do 0.5 m ком. 2.545,45    
80 02 08 01 PICEA GLAUCA „SANDERS BLUE”, h do 0.5 m ком. 2.545,45    
80 02 08 02 PICEA GLAUCA „SANDERS BLUE”, h 0.5-0.8 m ком. 2.727,27    
80 02 09 01 PINUS MUGHO VAR.MUGHUS, h do 0.5 m ком. 1.527,27    
80 02 10 01 TAXUS BACCATA, h do 0.5 m ком. 1.018,18    
80 02 10 02 TAXUS BACCATA, h 0.5-1.0 m ком. 1.527,27    
80 02 10 03 TAXUS BACCATA, h 1.0-1.5 m ком. 3.060,00    
80 02 11 02 TAXUS BACCATA ‚’FASTIGIATA’’, h 0.5-1.0 m ком. 1.527,27    
80 02 12 01 THUJA BRABANT K, Ø 17 cm ком. 1.500,00    
80 02 12 02 THUJA BRABANT K, Ø 22.5 cm ком. 1.800,00    
80 02 13 04 THUJA GIGANTEA, h 1.5-2.0 m ком. 2.036,36    
80 02 14 01 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA”, h do 0.5 m ком. 820,00    
80 02 14 02 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA”, h 0.5-1.0 m ком. 1.363,64    
80 02 14 03 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA”, h 1.0-1.5 m ком. 1.527,27    
80 02 14 04 THUJA OCCIDENTALIS „COLUMNA”, h 1.5-2.0 m ком. 2.036,36    
80 02 15 01 THUJA OCCIDENTALIS „DANICA” K, Ø 33 cm ком. 1.500,00    
80 02 15 02 THUJA OCCIDENTALIS „DANICA”, h do 0.5 m ком. 1.527,27    
80 02 16 01 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA” K, Ø 17 cm ком. 1.600,00    
80 02 16 02 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA” K, Ø 22.5 cm ком. 1.700,00    
80 02 16 03 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA”, h do 0.5 m ком. 1.527,27    
80 02 16 04 THUJA OCCIDENTALIS „GLOBOSA”, h 0.5-1.0 m ком. 1.832,73    
80 02 17 01 THUJA OCCIDENTALIS „GOLDEN GLOBE” K, Ø 17 cm ком. 1.200,00    
80 02 18 01 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS”, h do 0.5 m ком. 820,00    
80 02 18 02 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS”, h 0.5-1.0 m ком. 1.363,64    
80 02 18 03 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS”, h 1.0-1.5 m ком. 1.527,27    
80 02 18 04 THUJA OCCIDENTALIS „PYRAMIDALIS”, h 1.5-2.0 m ком. 2.036,36    
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80 02 19 01 THUJA OCCIDENTALIS „RHEINGOLD”, h do 0.5 m ком. 1.527,27    
80 02 20 01 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD”, h do 0.5 m ком. 820,00    
80 02 20 02 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD”, h 0.5-1.0 m ком. 1.527,27    
80 02 20 03 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD”, h 1.0-1.5 m ком. 2.036,36    
80 02 20 04 THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD”, h 1.5-2.0 m ком. 2.545,45    
80 02 21 03 THUJA OCCIDENTALIS „SUNKIST”, h 1.0-1.5 m ком. 1.527,27    
80 02 22 01 THUJA OCCIDENTALIS „TEDDY”, h do 0.5 m ком. 1.018,18    
80 02 23 01 THUJA OCCIDENTALIS „TINY TIM”, h do 0.5 m ком. 1.018,18    
80 02 24 01 THUJA ORIENTALIS K, Ø 38.5 cm ком. 1.800,00    
80 02 25 02 THUJA ORIENTALIS „AUREA NANA”, h 0.5-1.0 m ком. 3.181,82    
80 02 26 01 THUJA ORIENTALIS „MORGAN”, h do 0.5 m ком. 909,09    
80 02 27 01 THUJA SPIRALA K, h 1.5 m ком. 8.000,00    
80 02 27 02 THUJA SPIRALA K, h 2.0 m ком. 10.000,00    
80 03     ПОЛЕГЛИ ЧЕТИНАРИ        
80 03 01 01 JUNIPERUS HORIZONTALIS (и варијетети), h do 0.3 m ком. 305,45    
80 03 01 02 JUNIPERUS HORIZONTALIS (и варијетети), h 0.3-0.5 m ком. 509,09    
80 04     ВИСОКИ ЛИШЋАРИ        
80 04 01 03 ACER CAMPESTRE, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 01 05 ACER CAMPESTRE, h 4.0-5.0 m ком. 9.163,64    
80 04 02 03 ACER DASYCARPUM, h 2.0-3.0 m ком. 3.563,64    
80 04 03 03 ACER PLATANOIDES, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 03 04 ACER PLATANOIDES, h 3.0-4.0 m ком. 3.818,18    
80 04 03 05 ACER PLATANOIDES, h 4.0-5.0 m ком. 6.109,09    
80 04 03 06 ACER PLATANOIDES, h 5.0-6.0 m ком. 9.163,64    
80 04 04 02 ACER PSEUDOPLATANUS, h 1.0-2.0 m ком. 2.545,45    
80 04 04 03 ACER PSEUDOPLATANUS, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 04 04 ACER PSEUDOPLATANUS, h 3.0-4.0 m ком. 3.563,64    
80 04 04 05 ACER PSEUDOPLATANUS, h 4.0-5.0 m ком. 6.109,09    
80 04 04 06 ACER PSEUDOPLATANUS, h 5.0-6.0 m ком. 9.163,64    
80 04 05 03 ACER PSEUDOPLATANUS „ATROPURPUREUM”, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 06 03 ACER RUBRUM „OCTOBER GLORY”, h 2.0-3.0 m ком. 3.636,36    
80 04 07 03 AESCULUS HYPPOCASTANUM, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 04 08 03 ALNUS GLUTINOSA, h 2.0-3.0 m ком. 2.036,36    
80 04 09 02 BETULA ALBA, h 1.0-2.0 m ком. 2.036,36    
80 04 09 03 BETULA ALBA, h 2.0-3.0 m ком. 4.072,73    
80 04 10 02 CASTANEA SATIVA, h 1.0-2.0 m ком. 2.036,36    
80 04 11 02 CATALPA BIGNONIOIDES, h 1.0-2.0 m ком. 1.527,27    
80 04 11 03 CATALPA BIGNONIOIDES, h 2.0-3.0 m ком. 2.036,36    
80 04 12 03 CELTIS AUSTRALIS, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 13 03 CRATAEGUS OXYCANTHA, h 2.0-3.0 m ком. 2.036,36    
80 04 14 03 FRAXINUS ORNUS, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 04 14 04 FRAXINUS ORNUS, h 3.0-4.0 m ком. 4.072,73    
80 04 14 05 FRAXINUS ORNUS, h 4.0-5.0 m ком. 6.109,09    
80 04 15 04 FRAXINUS EXCELSIOR GLOBOSA, h 3.0-4.0 m ком. 4.545,45    
80 04 16 02 GINKGO BILOBA, h 1.0-2.0 m ком. 2.036,36    
80 04 17 01 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, h do 1.0 m ком. 1.527,27    
80 04 17 02 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, h 1.0-2.0 m ком. 2.036,36    
80 04 17 03 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, h 2.0-3.0 m ком. 3.563,64    
80 04 18 02 LIRIODENDRON TUILIPIFERA, h 1.0-2.0 m ком. 4.072,73    
80 04 19 03 PLATANUS ACERIFOLIA, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 19 04 PLATANUS ACERIFOLIA, h 3.0-4.0 m ком. 3.563,64    
80 04 19 05 PLATANUS ACERIFOLIA, h 4.0-5.0 m ком. 6.109,09    
80 04 19 06 PLATANUS ACERIFOLIA, h 5.0-6.0 m ком. 10.181,82    
80 04 20 03 QUERCUS PALUSTRIS, h 2.0-3.0 m ком. 3.181,82    
80 04 21 03 QUERCUS RUBRA V. BOREALIS, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 04 22 02 PAULOWNIA TOMENTOSA, h 1.0-2.0 m ком. 1.818,18    
80 04 23 03 SORBUS SCANDICA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 04 24 02 TILIA ARGENTEA, h 1.0-2.0 m ком. 2.545,45    
80 04 24 03 TILIA ARGENTEA, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 04 24 04 TILIA ARGENTEA, h 3.0-4.0 m ком. 5.600,00    
80 04 24 05 TILIA ARGENTEA, h 4.0-5.0 m ком. 7.636,36    
80 04 25 03 TILIA CORDATA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 04 26 03 ULMUS PUMILA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05     СРЕДЊИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ        
80 05 01 01 ALBIZZIA JULIBRISSIN, h do 1.0 m ком. 909,09    
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80 05 02 03 CARPINUS BETULUS, h 2.0-3.0 m ком. 3.060,00    
80 05 03 03 CORYLUS COLURNA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05 04 03 KÖELREUTERIA PANICULATA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05 05 01 MAGNOLIA GRANDIFLORA, h do 1.0 m ком. 1.018,18    
80 05 05 02 MAGNOLIA GRANDIFLORA, h 1.0-2.0 m ком. 1.527,27    
80 05 06 01 MAGNOLIA LILIFLORA, h do 1.0 m ком. 1.018,18    
80 05 06 02 MAGNOLIA LILIFLORA, h do 1.0 – 2.0 m ком. 1.527,27    
80 05 07 02 MAGNOLIA SOULANGEANA, h 1.0-2.0 m ком. 1.527,27    
80 05 08 03 MALUS FLORIBUNDA, h 2.0-3.0 m ком. 2.550,00    
80 05 09 03 MORUS ALBA PENDULA, visina kalema 1.80 m ком. 2.240,00    
80 05 10 03 PRUNUS FRUTICOSA, h 2.0-3.0 m ком. 3.181,82    
80 05 11 03 PRUNUS PISSARDI ATROPURPUREA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05 12 03 PRUNUS SERRULATA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05 13 03 PRUNUS TRILOBA, h 2.0-3.0 m ком. 2.545,45    
80 05 14 03 RHUS TYPHINA, h 2.0-3.0 m ком. 2.036,36    
80 05 15 04 ROBINIA HISPIDA, h 3.0-4.0 m ком. 3.563,64    
80 05 15 05 ROBINIA HISPIDA, h 4.0-5.0 m ком. 5.600,00    
80 05 15 06 ROBINIA HISPIDA, h 5.0-6.0 m ком. 8.145,45    
80 05 16 03 ROBINIA PSEUDOACACIA, h 2.0-3.0 m ком. 2.272,73    
80 05 17 03 SALIX ALBA VAR. PENDULA, h 2.0-3.0 m ком. 2.036,36    
80 06     ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ        
80 06 01 01 AUCUBA JAPONICA, Ø 12 cm, h 20-30 cm ком. 407,27    
80 06 01 02 AUCUBA JAPONICA, Ø 12 cm, h 30-40 cm ком. 490,91    
80 06 01 03 AUCUBA JAPONICA, Ø 14 cm, h 40-50 cm ком. 610,91    
80 06 01 04 AUCUBA JAPONICA, Ø 17 cm, h 50-70 cm ком. 872,73    
80 06 01 05 AUCUBA JAPONICA, Ø 19 cm, h 70-80 cm ком. 1.090,91    
80 06 02 01 BERBERIS BUXIFOLIA NANA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 06 03 01 BERBERIS JULIANAE, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 06 03 02 BERBERIS JULIANAE K, Ø 17 cm ком. 1.000,00    
80 06 04 01 BUXUS SEMPERVIRENS, Ø 12 cm, h 10-20 cm ком. 203,64    
80 06 04 02 BUXUS SEMPERVIRENS, Ø 12 cm, h 20-30 cm ком. 305,45    
80 06 04 03 BUXUS SEMPERVIRENS, Ø 14 cm, h 30-40 cm ком. 407,27    
80 06 05 01 COTONEASTER DAMMERII, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 06 05 02 COTONEASTER DAMMERII K, Ø 17 cm ком. 800,00    
80 06 06 01 COTONEASTER RADICANS „EICHHOLZ” K, Ø 17 cm ком. 800,00    
80 06 07 01 COTONEASTER SALICIFOLIUS, Ø 12– 14 cm ком. 436,36    
80 06 08 01 EVONYMUS FORTUNEI RADICANS (и варијетети), Ø 12– 14 cm ком. 407,27    
80 06 09 01 EVONYMUS JAPONICUS (и варијетети), Ø 12– 14 cm ком. 407,27    
80 06 10 01 LONICERA NITIDA, Ø 12– 14 cm ком. 407,27    
80 06 11 01 LONICERA NITIDA „LEMON BEAUTY”, Ø 12– 14 cm ком. 407,27    
80 06 12 01 LONICERA NITIDA „TWIGGY” K, Ø 26 cm ком. 1.500,00    
80 06 13 01 LONICERA PILEATA, Ø 12– 14 cm ком. 407,27    
80 06 14 01 LONICERA PILEATA VARIEGATA, Ø 14– 16 cm ком. 610,91    
80 06 15 01 MAHONIA AQUIFOLIUM, Ø 12– 14 cm ком. 305,45    
80 06 16 02 PHOTINIA FRASERI RED ROBIN, h 100-150 cm ком. 1.800,00    
80 06 17 01 PRUNUS LAUROCERASUS, Ø 14-16 cm, h do 40 cm ком. 610,91    
80 06 17 02 PRUNUS LAUROCERASUS K, Ø 13 cm, h 40-60 cm, bokorast ком. 800,00    
80 06 18 01 PRUNUS LAUROCERASUS „HERBERGII” K, Ø 22.5cm ком. 1.200,00    
80 06 19 01 PYRACANTHA COCCINEA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 06 20 01 VIBURNUM DAVIDI K, Ø 19 cm ком. 1.000,00    
80 07     ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ        
80 07 01 01 ABELIA X GRANDIFLORA „CONFETTI”, Ø 14-16 cm ком. 436,36    
80 07 02 01 ABELIA X GRANDIFLORA K, Ø 19 cm ком. 2.200,00    
80 07 03 01 BERBERIS MEDIA RED JEWEL, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 04 01 BERBERIS THUMBERGII „ATROPURPUREA”, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 05 01 BUDDLEIA DAVIDII, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 06 01 COTONASTER HORISONTALIS, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 07 01 CORNUS ALBA SIBIRICA, Ø 12-14 cm ком. 509,09    
80 07 07 02 CORNUS ALBA SIBIRICA K, Ø 22.5 cm ком. 2.000,00    
80 07 08 01 CORNUS SANGUINEA/ALBA K, Ø 30 cm ком. 2.500,00    
80 07 08 02 CORNUS SANGUINEA/ALBA K, Ø 36 cm ком. 2.700,00    
80 07 09 01 CYDONIA JAPONICA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 10 01 DEUTZIA GRACILIS I SCABRA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 11 01 FORSYTHIA EUROPEA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
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80 07 12 01 HIBISCUS MOSCHEUTOS, Ø 12-14 cm ком. 436,36    
80 07 13 01 HIBISCUS SYRIACUS, Ø 12 cm, h 10-20 cm ком. 327,27    
80 07 13 02 HIBISCUS SYRIACUS, Ø 12 cm, h 20-30 cm ком. 407,27    
80 07 13 03 HIBISCUS SYRIACUS, Ø 14 cm, h 30-40 cm ком. 490,91    
80 07 13 04 HIBISCUS SYRIACUS, Ø 14 cm, h 40-50 cm ком. 545,45    
80 07 13 05 HIBISCUS SYRIACUS, Ø 17 cm, h 50-70 cm ком. 610,91    
80 07 13 06 HIBISCUS SYRIACUS K, Ø 38.5 cm ком. 3.500,00    
80 07 14 01 HYDRANGEA HORTENSIS (и варијетети), Ø 14-16 cm ком. 610,91    
80 07 14 02 HYDRANGEA HORTENSIS (и варијетети) K, Ø 17 cm ком. 1.000,00    
80 07 15 01 JASMINUM NUDIFLORUM, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 15 02 JASMINUM NUDIFLORUM K, Ø 27 cm ком. 1.500,00    
80 07 16 01 KERRIA JAPONICA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 16 02 KERRIA JAPONICA K, Ø 15 cm ком. 700,00    
80 07 17 01 LAGERSTROEMIA INDICA, Ø 14 cm ком. 660,00    
80 07 18 01 PHILADELPHUS CORNARIUS, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 19 01 PHISOCARPUS DIABLO K, Ø 22.5 cm ком. 1.800,00    
80 07 20 01 POTENTILA FRUTICOSA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 21 01 PUNICA GRANATUM, Ø 14-16 cm ком. 610,91    
80 07 22 01 SPIREA JAPONICA K, Ø 15 cm ком. 1.000,00    
80 07 23 01 SPIREA JAPONICA „ANTHONY WATERER” K, Ø 19 cm ком. 1.000,00    
80 07 24 01 SPIREA JAPONICA „GOLDEN CARPET” K, Ø 19 cm ком. 1.000,00    
80 07 25 01 SPIREA JAPONICA „GOLDEN MOUND”, Ø 14-16 cm ком. 436,36    
80 07 26 01 SPIREA JAPONICA „GOLDEN PRINCESS” K, Ø 22.5 cm ком. 2.000,00    
80 07 27 01 SPIREA JAPONICA „LITTLE PRINCESS”, Ø 22.5 cm ком. 436,36    
80 07 28 01 SPIREA NIPONICA K, Ø 22.5 cm ком. 1.000,00    
80 07 29 01 SPIRAEA VAN HOUTTEI, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 30 01 SYMPHORICARPUS ALBUS (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 30 02 SYMPHORICARPUS ALBUS (и варијетети) K, Ø 13 cm, h 50 cm ком. 800,00    
80 07 31 01 SYMPHORICARPUS ORBICULATUS К, Ø 13-15 cm ком. 800,00    
80 07 32 01 TAMARIX TETRANDRA, Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 33 01 WEIGELA FLORIDA (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 07 34 01 VIBURNUM CARLESI, Ø 12 cm, h 10-20 cm ком. 327,27    
80 07 34 02 VIBURNUM CARLESI, Ø 12 cm, h 20-30 cm ком. 436,36    
80 07 34 03 VIBURNUM CARLESI, Ø 14 cm, h 30-40 cm ком. 490,91    
80 07 34 04 VIBURNUM CARLESI, Ø 14 cm, h 40-50 cm ком. 545,45    
80 07 34 05 VIBURNUM CARLESI, Ø 17 cm, h 50-70 cm ком. 660,00    
80 08     ПУЗАВИЦЕ        
80 08 01 01 HEDERA HELIX „VERIEGATA”, Ø 12-14 cm ком. 356,36    
80 08 02 01 HEDERA HELIX, Ø 12-14 cm ком. 356,36    
80 08 03 02 LONICERA CAPRIFOLIUM, Ø 12 cm, h 40-50 cm ком. 458,18    
80 08 03 03 LONICERA CAPRIFOLIUM, Ø 14 cm, h 50-70 cm ком. 560,00    
80 08 03 06 LONICERA CAPRIFOLIUM K, Ø 22.5 cm ком. 2.000,00    
80 08 04 01 PARTENOCISUS QUINQUEFOLIA, Ø 12-14 cm ком. 356,36    
80 08 05 01 PARTENOCISUS TRICUSPIDATA, Ø 12-14 cm ком. 356,36    
80 08 06 01 TECOMA RADICANS, Ø 12-14 cm ком. 356,36    
80 08 07 01 WISTERIA SINENSIS – GLICINIA, Ø 14-16 cm ком. 458,18    
80 09     ПЕРЕНЕ        
80 09 01 01 Achilea millefolium, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 02 01 Agastache cana (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 260,00    
80 09 03 01 Ajuga reptans (и варијетети), Ø 10.5 cm ком. 152,73    
80 09 03 02 Ajuga reptans (и варијетети), Ø 12 cm ком. 203,64    
80 09 04 01 Armeria maritima (и варијетети), Ø 10.5 cm ком. 101,82    
80 09 04 02 Armeria maritima (и варијетети), Ø 12 cm ком. 152,73    
80 09 05 01 Artemisia sp., Ø 12-14 cm ком. 260,00    
80 09 06 01 Astilbe sp., Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 07 01 Bergenia cordifolia (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 08 01 Campanula carpatica (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 101,82    
80 09 09 01 Campanula garganica, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 10 01 Campanula porte schlargiana, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 11 01 Cerastium tomentosum (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 12 01 Ceratostigma sp., Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 13 01 Chrysanthemum multiflora, Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 14 01 Cineraria maritima (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 260,00    
80 09 15 01 Convallaria majalis, Ø 10-12 cm ком. 152,73    
80 09 16 01 Coreopsis verticilata Rumpunch (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 305,45    
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80 09 17 01 Delosperma cooperi, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 18 01 Dianthus gratianopolitanus (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 152,73    
80 09 19 01 Echinacea purpurea (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 20 01 Gaura Pink (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 09 21 01 Gaura lindheimeri (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 407,27    
80 09 22 01 Geranium macrorhysum (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 22 02 Geranium macrorhysum (и варијетети) K, Ø 15 cm ком. 600,00    
80 09 23 01 Geum coccineum Urbanum (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 24 01 Helichrysum arenarium (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 25 01 Helichrysum italicum, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 26 01 Heliopsis helianthoides Sumer Sun, Ø 14-16 cm ком. 509,09    
80 09 27 01 Hemerocallis fulva (и варијетети), Ø 14-16 cm ком. 305,45    
80 09 28 01 Hemerocallis stella d’ oro (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 29 01 Heuchera sp., Ø 12-14 cm ком. 509,09    
80 09 30 01 Heuchera micrantha palace purple, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 31 01 Heuchera micrantha Pistacio, Ø 12-14 cm ком. 509,09    
80 09 32 01 Hosta fortunei, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 33 01 Hosta hybrida liberty, Ø 12-14 cm ком. 260,00    
80 09 34 01 Hosta species, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 35 01 Hosta јаponica (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 36 01 Hypericum calycinum (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 37 01 Iberis sempervirens (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 38 01 Iris germanica (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 260,00    
80 09 39 01 Iris palida variegata, Ø 12-14 cm ком. 272,73    
80 09 40 01 Iris pumila (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 41 01 Iris sibirica (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 260,00    
80 09 42 01 Lavandula officinalis (и варијетети), Ø 12 cm ком. 407,27    
80 09 42 02 Lavandula officinalis (и варијетети), Ø 14 cm ком. 610,91    
80 09 42 03 Lavandula officinalis (и варијетети) K, Ø 26 cm ком. 1.500,00    
80 09 43 01 Lobelia cardinalis (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 44 01 Melissa officinalis (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 45 01 Oenothera caespitosa (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 101,82    
80 09 46 01 Oenothera missouriensis (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 47 01 Origano vulgare, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 48 01 Pachysandra terminalis (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 305,45    
80 09 49 01 Papaver sp., Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 50 01 Perena mix, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 51 01 Physostegia virginiana, Ø 14 cm ком. 272,73    
80 09 52 01 Phlox subulata (и варијетети), Ø 12 cm ком. 203,64    
80 09 52 02 Phlox subulata (и варијетети), Ø 14 cm ком. 327,27    
80 09 53 01 Rosmarinus officinalis (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 260,00    
80 09 54 01 Rudbeckia hirta (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 55 01 Salvia nemorosa, Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 56 01 Salvia officinalis „tricolor”, Ø 12-14 cm ком. 327,27    
80 09 57 01 Santolina chamacyparissus, Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 58 01 Santolina viridis, Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 09 59 01 Sedum reflexum (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 101,82    
80 09 60 01 Sedum species, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 61 01 Sedum spectabile, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 62 01 Sedum spurium, Ø 8-10 cm ком. 203,64    
80 09 63 01 Sempervivum sp. (и варијетети), Ø 8-10 cm ком. 203,64    
80 09 64 01 Sisyrinchium angustifolium (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 152,73    
80 09 65 01 Stachis lanata, Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 66 01 Thymus serpyllum (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 67 01 Tritoma uvaria (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 09 68 01 Vinca minor (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 69 01 Vinca major (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 70 01 Veronica spiceata, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 71 01 Verbena bonarii, Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 09 72 01 Yucca gloriosa K, Ø 33 cm ком. 4.500,00    
80 09 73 01 Yucca filamentosa, Ø 16-18 cm ком. 407,27    
80 09 73 02 Yucca filamentosa K, Ø 22.5 cm ком. 2.500,00    
80 09 73 03 Yucca filamentosa K, Ø 28 cm ком. 5.000,00    
80 10     УКРАСНЕ ТРАВЕ        
80 10 01 01 Acorus sp K, Ø 10 cm ком. 500,00    
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80 10 02 01 Acorus gramineus, Ø 10-12 cm ком. 260,00    
80 10 03 01 Arundo donax variegata, Ø 14-16 cm ком. 101,82    
80 10 04 01 Carex sp., Ø 12-14 cm ком. 509,09    
80 10 05 01 Carex lime K, Ø 15 cm ком. 600,00    
80 10 06 01 Carex morrowii (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 336,36    
80 10 07 01 Carex morrowii Ice dance, Ø 12-14 cm ком. 509,09    
80 10 08 01 Carex oshimensis everest, Ø 12-14 cm ком. 336,36    
80 10 09 01 Carex oshimensis evergold, Ø 12-14 cm ком. 336,36    
80 10 10 01 Carex oshimensis evergold compactum, Ø 10-12 cm ком. 336,36    
80 10 11 01 Coertaderia seloana K, Ø 22.5 cm ком. 1.500,00    
80 10 12 01 Festuca gauteri (и варијетети), Ø 10-12 cm ком. 203,64    
80 10 13 01 Festuca glauca (и варијетети) K, Ø 14-17 cm ком. 350,00    
80 10 13 02 Festuca glauca (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 10 14 01 Imperata cylindrica (и варијетети), Ø 12-14 cm ком. 230,00    
80 10 15 01 Imperata cylindrica Red Baron K, Ø 22.5 cm ком. 800,00    
80 10 16 01 Liriope muscari K, Ø 10 cm ком. 500,00    
80 10 17 01 Miscanthus sinensis (и варијетети) K, Ø 15 cm ком. 600,00    
80 10 17 02 Miscanthus sinensis (и варијетети), Ø 14-16 cm ком. 813,64    
80 10 18 01 Miscanthus zebrina K, Ø 15 cm ком. 700,00    
80 10 19 01 Molinia sp., Ø 10 cm ком. 509,09    
80 10 20 01 Muhlenbergia sp., Ø 14-16 cm ком. 610,91    
80 10 21 01 Ophiopogon japonicus K, Ø 10 cm ком. 600,00    
80 10 21 02 Ophiopogon japonicus, Ø 12-14 cm ком. 203,64    
80 10 22 01 Ophiopogon planiscapus, Ø 10 cm ком. 305,45    
80 10 23 01 Ophiopogon planiscapus nigrescens, Ø 10-12 cm ком. 305,45    
80 10 24 01 Pennisetum bunny K, Ø 17 cm ком. 800,00    
80 10 25 01 Pennisetum alopecuroides, Ø 14-16 cm ком. 813,64    
80 10 26 01 Stipa tenuisima K, Ø 10 cm ком. 500,00    
80 10 26 02 Stipa tenuissima, Ø 12-14 cm ком. 545,45    
80 11     ЖИВА ОГРАДА        
80 11 01 01 LIGUSTRUM OVALIFOLIUM (ožiljenice), h 60 cm ком. 40,91    
80 11 02 01 LIGUSTRUM AUREUM K, Ø 13 cm ком. 400,00    
80 12     РУЖЕ        
80 12 01 01 Rosa sp., Ø 16-18 cm ком. 460,00    
81       СЕЗОНСКИ РАСАД из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
81 01     ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД        
81 01 01 01 AGERATUM HOUSTONIANUM, Ø 9 cm ком. 48,18    
81 01 02 01 ALYSSUM MARITIMUM, Ø 9 cm ком. 60,91    
81 01 03 01 ANGELONIA ANGUSTIFOLIA, Ø 9 cm ком. 50,91    
81 01 04 01 BEGONIA SEMPERFLORENS, Ø 9 cm ком. 56,36    
81 01 05 02 BEGONIA TUBERHYBRIDA, Ø 10.5 cm ком. 188,18    
81 01 05 03 BEGONIA TUBERHYBRIDA, Ø 12 cm ком. 203,64    
81 01 06 02 BIDENS FERULIFOLIA, Ø 10.5 cm ком. 152,73    
81 01 06 03 BIDENS FERULIFOLIA, Ø 12 cm ком. 227,27    
81 01 07 02 CALENDULA OFFICINALIS, Ø 10.5 cm ком. 59,09    
81 01 08 04 CANNA INDICA, Ø 14 cm ком. 152,73    
81 01 09 01 CELOSIA ARGENTA PLUMOSA, Ø 9 cm ком. 48,18    
81 01 10 01 DAHLIA HIBRIDA, Ø 9 cm ком. 50,91    
81 01 11 01 GAZANIA HYBRIDA, Ø 9 cm ком. 50,91    
81 01 12 02 IMPATIENS NEW GUINEA, Ø 10.5 cm ком. 168,18    
81 01 12 03 IMPATIENS NEW GUINEA, Ø 12 cm ком. 203,64    
81 01 13 02 IMPATIENS SUN PATIENS, Ø 10.5 cm ком. 168,18    
81 01 13 03 IMPATIENS SUN PATIENS, Ø 12 cm ком. 203,64    
81 01 14 01 IMPATIENS WALLERIANA, Ø 9 cm ком. 76,36    
81 01 15 03 IPOMEA BATATAS, Ø 12 cm ком. 213,64    
81 01 15 04 IPOMEA BATATAS, Ø 14 cm ком. 363,64    
81 01 16 01 LOBELIA ERINUS, Ø 9 cm ком. 50,91    
81 01 17 01 OSTEOSPERMUM ECKLONIS, Ø 9 cm ком. 152,73    
81 01 17 02 OSTEOSPERMUM ECKLONIS, Ø 10.5 cm ком. 227,27    
81 01 18 01 PENTAS LANCEOLATA, Ø 9 cm ком. 56,36    
81 01 19 01 PETUNIA HYBRIDA, Ø 9 cm ком. 152,73    
81 01 19 02 PETUNIA HYBRIDA, Ø 10.5 cm ком. 227,27    
81 01 20 02 PETUNIA PENDULA – SURFFINIA, Ø 10.5 cm ком. 318,18    
81 01 20 03 PETUNIA PENDULA – SURFFINIA, Ø 12 cm ком. 356,36    
81 01 21 01 PHLOX DRUMMONDII, Ø 9 cm ком. 50,91    
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81 01 22 01 PORTULACA GRANDIFLORA, Ø 9 cm ком. 50,91    
81 01 23 01 SALVIA SPLENDENS, Ø 9 cm ком. 48,18    
81 01 24 02 TAGETES ERECTA, Ø 10.5 cm ком. 50,91    
81 01 25 01 TAGETES PATULA, Ø 9 cm ком. 48,18    
81 01 26 01 VERBENA HYBRIDA, Ø 9 cm ком. 76,36    
81 01 27 02 VINCA – CATARANTHUS ROSEUS, Ø 10.5 cm ком. 76,36    
81 01 28 02 VINCA – CATARANTHUS ROSEUS (висећа), Ø 10.5 cm ком. 118,18    
81 01 28 03 VINCA – CATARANTHUS ROSEUS (висећа), Ø 12 cm ком. 121,82    
81 01 29 01 ZINNIA ELEGANS, Ø 9 cm ком. 70,91    
81 02     ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД        
81 02 01 01 BELLIS PERENNIS ком. 50,91    
81 02 02 01 CHERIANTUS CHEIRII ком. 56,36    
81 02 03 01 DIANTHUS BARBATUS ком. 56,36    
81 02 04 01 MYOSOTIS ALPESTRIS ком. 50,91    
81 02 05 01 VIOLA X WITTROCKIANA ком. 50,91    
81 02 06 01 VIOLA CORNUTA ком. 50,91    
82       ЛУКОВИЦЕ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
82 01     ЛУКОВИЦЕ у саксији        
82 01 01 01 ЛУКОВИЦЕ у саксији (лале, зумбули, нарциси), Ø 10.5 cm ком. 305,45    

Напомена: приказане цене се односе на садни материјал произведен и гајен у производним објектима ЈКП „Зеленило – Београд”
83       СОБНЕ БИЉКЕ из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд”        
83 01     СОБНЕ БИЉКЕ (група 1)        
83 01 01 01 ABUTILON PICTUM, h 0.30-0.50 m ком. 326,67    
83 01 01 02 ABUTILON PICTUM, h 0.50-1.00 m ком. 466,67    
83 01 02 01 AECHMEA FASCIATA, h 0.40-0.60 m ком. 466,67    
83 01 03 01 AECHYNANTHUS SP., h do 0.15 m ком. 233,33    
83 01 04 01 AGLAONEMA sp. и варијетети, h 0.10-0.20 m ком. 233,33    
83 01 04 02 AGLAONEMA sp. и варијетети, h 0.20-0,30 m ком. 373,33    
83 01 04 03 AGLAONEMA sp. и варијетети, h 0.30-0.50 m ком. 466,67    
83 01 05 01 ALOCASIA AMAZONICA, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 05 02 ALOCASIA AMAZONICA, h 0.30-0.50 m ком. 542,50    
83 01 06 01 ALOCASIA ODORA (ADAM), h 0.50-0.80 m ком. 326,67    
83 01 06 02 ALOCASIA ODORA (ADAM), h 0.80-1 m ком. 466,67    
83 01 07 01 ALOE ARBORESCENS, h 0.10-0.20 m ком. 186,67    
83 01 07 02 ALOE ARBORESCENS, h 0,20-0.30 m ком. 233,33    
83 01 07 03 ALOE ARBORESCENS, h 0.30-0.40 m ком. 280,00    
83 01 07 04 ALOE ARBORESCENS, h 0.40-0,50 m ком. 326,67    
83 01 08 01 ALOE VERA, h 0.20-0.30 m ком. 280,00    
83 01 08 02 ALOE VERA, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 01 08 03 ALOE VERA, h 0.40-0.50 m ком. 466,67    
83 01 09 01 ALTERNATHERA BETTZICKIANA, h 0.10-0.20 m ком. 112,50    
83 01 10 01 ANANAS COMOSUM, h do 0.30 m ком. 280,00    
83 01 11 01 ANTHURIUM ADREANUM, h do 0.40 m ком. 233,33    
83 01 12 01 ANTHURIUM ADREANUM „Red love”, h do 0.50 m ком. 1.586,67    
83 01 13 01 ANTHURIUM SCHERZERIANUM, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 13 02 ANTHURIUM SCHERZERIANUM, h 0.30-0.50 m ком. 560,00    
83 01 14 01 ARECA LUTESCENS, h do 2 m ком. 2.333,33    
83 01 15 01 ASPARAGUS PLUMOSUS, h do 0.40 m ком. 186,67    
83 01 15 02 ASPARAGUS PLUMOSUS, h 0.40-0.60 m ком. 280,00    
83 01 16 01 ASPARAGUS SPRENGERII, h do 0.40 m ком. 186,67    
83 01 16 02 ASPARAGUS SPRENGERII, h 0.40-0.60 m ком. 233,33    
83 01 16 03 ASPARAGUS SPRENGERII, h 0.60-0.80 m ком. 466,67    
83 01 17 01 ASPIDISTRA ELATIOR, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 17 02 ASPIDISTRA ELATIOR, h 0.30-0.50 m ком. 466,67    
83 01 18 01 ASPLENIUM NIDUS AVIS, h do 0.20 m ком. 280,00    
83 01 18 02 ASPLENIUM NIDUS AVIS, h 0.20-0.30 m ком. 466,67    
83 01 19 01 AZALEIA INDICA, h do 0.20 m ком. 233,33    
83 01 20 01 BEGONIA REX, h do 0.20 m ком. 186,67    
83 01 21 01 BEGONIA TIGRINA, h do 0.20 m ком. 186,67    
83 01 22 01 BELOPERONE GUTATA, h do 0.25 m ком. 186,67    
83 01 23 01 BILBERGIA NUTANS, h do 0.30 m ком. 186,67    
83 01 23 02 BILBERGIA NUTANS, h 0.30-0.60 m ком. 233,33    
83 01 24 01 BOUGAINWILLEA GLABRA, h 0.20-0.40 m ком. 420,00    
83 01 24 02 BOUGAINWILLEA GLABRA, h 0.40-0.60 m ком. 513,33    
83 01 24 03 BOUGAINWILLEA GLABRA, h 0.60-0.80 m ком. 606,67    
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83 01 25 01 CACTACEAE, h do 0.10 m ком. 140,00    
83 01 25 02 CACTACEAE, h 0.10-0.20 m ком. 186,67    
83 01 25 03 CACTACEAE, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 01 25 04 CACTACEAE, h 0.30-0.50 m ком. 280,00    
83 01 25 05 CACTACEAE, h do 1.20 m ком. 1.120,00    
83 01 26 01 CALATHEA MEDALLION, h do 0.20 m ком. 280,00    
83 01 26 02 CALATHEA MEDALLION, h 0.20-0.40 m ком. 606,67    
83 01 27 01 CALLA AETHIOPICA, h 0.10-0.20 m ком. 280,00    
83 01 27 02 CALLA AETHIOPICA, h 0.20-0.30 m ком. 1.680,00    
83 01 28 01 CHAMAEDOREA ELEGANTISSIMA, h do 0.50 m ком. 280,00    
83 01 28 02 CHAMAEDOREA ELEGANTISSIMA, h 0.50-0.70 m ком. 560,00    
83 01 29 01 CHAMAEROPS HUMILIS, h do 0.60 m ком. 560,00    
83 01 29 02 CHAMAEROPS HUMILIS, h 0.60-1.30 m ком. 1.120,00    
83 01 30 01 CHLOROPHYTUM COMOSUM, h do 0.20 m ком. 140,00    
83 01 30 02 CHLOROPHYTUM COMOSUM, h 0.20-0.30 m ком. 186,67    
83 01 31 01 CISSUS RHOMBIFOLIA, h do 0.30 m ком. 186,67    
83 01 31 02 CISSUS RHOMBIFOLIA, h 0.30-0.60 m ком. 233,33    
83 01 32 01 COLEUS BLUMEII, h do 0.10 m ком. 93,33    
83 01 32 02 COLEUS BLUMEII, h 0.10-0.30 m ком. 140,00    
83 01 33 01 CORDYLINE KIWI, h do 0.40 m ком. 326,67    
83 01 34 01 CORDYLINE SP., h do 0.30 m ком. 233,33    
83 01 35 01 CRASSULA OVATA, h 0.10-0.20 m ком. 233,33    
83 01 35 02 CRASSULA OVATA, h 0.20-0.30 m ком. 280,00    
83 01 35 03 CRASSULA OVATA, h 0.30-0.40 m ком. 373,33    
83 01 35 04 CRASSULA OVATA, h 0.40-0.50 m ком. 420,00    
83 01 36 01 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 01 36 02 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.10-0.20 m ком. 373,33    
83 01 36 03 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.20-0.30 m ком. 420,00    
83 01 36 04 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.40-0.50 m ком. 466,67    
83 01 36 05 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.50-0.60 m ком. 653,33    
83 01 36 06 CROTON VARIGATUM и варијетети, h 0.60-0.80 m ком. 1.120,00    
83 01 37 01 CYCAS REVOLUTA, h do 0.50 m ком. 3.266,67    
83 01 37 02 CYCAS REVOLUTA, h 0.50-0.70 m ком. 4.293,33    
83 01 38 01 CYCLAMEN PERSICUM, h do 0.25 m ком. 233,33    
83 01 38 02 CYCLAMEN PERSICUM,, h 0.25-0.30 m ком. 280,00    
83 01 39 01 CYPERUS ALTERNIFOLIUS, h 0.20-0.40 m ком. 186,67    
83 01 39 02 CYPERUS ALTERNIFOLIUS, h 0.40-0.60 m ком. 233,33    
83 01 40 01 DIEFFENBACHIA SEGUINE, h do 0.20 m ком. 280,00    
83 01 40 02 DIEFFENBACHIA SEGUINE, h 0.20-0.30 m ком. 326,67    
83 01 40 03 DIEFFENBACHIA SEGUINE, h 0.30-0.40 m ком. 373,33    
83 01 40 04 DIEFFENBACHIA SEGUINE, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
83 01 41 01 DIPLADENIA – MANDEVILLA HYBRIDA, h do 0.20 m ком. 466,67    
83 01 41 02 DIPLADENIA – MANDEVILLA HYBRIDA, h 0.20-0.40 m ком. 606,67    
83 01 42 01 DRACAENA COMPACTA, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 01 42 02 DRACAENA COMPACTA, h 0.30-0.40 m ком. 560,00    
83 01 42 03 DRACAENA COMPACTA, h 0.40-0.60 m ком. 746,67    
83 01 43 01 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 01 43 02 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети, h 0.30-0.50 m ком. 560,00    
83 01 43 03 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети, h 0.50-0.70 m ком. 746,67    
83 01 43 04 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети, h 0.70-1.00 m ком. 933,33    
83 01 43 05 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети,h 1.00-1.20 m ком. 1.400,00    
83 01 43 06 DRACAENA DEREMENSIS и варијетети, h 1.20-1.50 m ком. 1.866,67    
83 01 44 01 DRACAENA FRAGRANS и варијетети, h do 0.50 m ком. 326,67    
83 01 44 02 DRACAENA FRAGRANS и варијетети, h 0.50-0.70 m ком. 466,67    
83 01 44 03 DRACAENA FRAGRANS и варијетети, h 0.70-1.00 m ком. 653,33    
83 01 44 04 DRACAENA FRAGRANS и варијетети, h 1.00-1.50 m ком. 933,33    
83 01 45 01 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA, h do 0.20 m ком. 420,00    
83 01 45 02 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA, h 0.20-0.50 m ком. 560,00    
83 01 45 03 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA, h 0.50-0.70 m ком. 933,33    
83 01 45 04 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA, h 0.70-1.00 m ком. 1.120,00    
83 01 45 05 DRACAENA FRAGRANS MASSAGENA, h 1.00-1.20 m ком. 1.400,00    
83 01 46 01 DRACAENA INDIVISA, h 0.20-0.40 m ком. 233,33    
83 01 47 01 DRACAENA MARGINATA и варијетети, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 47 02 DRACAENA MARGINATA и варијетети, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 01 47 03 DRACAENA MARGINATA и варијетети, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
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83 01 48 01 DRACENA MARGINATA BICOLOR, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 48 02 DRACENA MARGINATA BICOLOR, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 01 48 03 DRACENA MARGINATA BICOLOR, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
83 01 48 04 DRACENA MARGINATA BICOLOR, h 0.50-0.70 m ком. 933,33    
83 01 48 05 DRACENA MARGINATA BICOLOR, h 0.70-1.00 m ком. 1.120,00    
83 01 49 01 DRACENA MARGINATA TRICOLOR, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 01 49 02 DRACENA MARGINATA TRICOLOR, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 01 49 03 DRACENA MARGINATA TRICOLOR, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
83 01 49 04 DRACENA MARGINATA TRICOLOR, h 0.50-0.70 m ком. 933,33    
83 01 50 01 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA, h do 0.20 m ком. 420,00    
83 01 50 02 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA, h 0.20-0.50 m ком. 560,00    
83 01 50 03 DRACAENA REFLEXA SONG OFF INDIA, h 0.50-0.70 m ком. 933,33    
83 02     СОБНЕ БИЉКЕ (група 2)        
83 02 01 01 EUPHORBIA MILII, h 0.10-0.20 m ком. 326,67    
83 02 01 02 EUPHORBIA MILII, h 0.20-0.40 m ком. 420,00    
83 02 02 01 EUPHORBIA NUDA, h 0.10-0.30 m ком. 280,00    
83 02 02 02 EUPHORBIA NUDA, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 02 02 03 EUPHORBIA NUDA, h 0.40-0.60 m ком. 560,00    
83 02 03 01 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA), h do 0.20 m ком. 186,67    
83 02 03 02 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA), h 0.20-0.30 m ком. 326,67    
83 02 03 03 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA), h 0.30-0.50 m ком. 420,00    
83 02 03 04 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA), h 0.50-0.80 m ком. 560,00    
83 02 04 01 FICUS BENJAMINA „NATASA”, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 02 04 02 FICUS BENJAMINA „NATASA”, h 0.30-0.60 m ком. 560,00    
83 02 04 03 FICUS BENJAMINA „NATASA”, h 0.60-0.80 m ком. 933,33    
83 02 04 04 FICUS BENJAMINA „NATASA”, h 0.80-1.20 m ком. 1.680,00    
83 02 04 05 FICUS BENJAMINA „NATASA”, h 1.20-1.50 m ком. 2.146,67    
83 02 05 01 FICUS BENJAMINA, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 02 05 02 FICUS BENJAMINA, h 0.30-0.60 m ком. 466,67    
83 02 05 03 FICUS BENJAMINA, h 0.60-0.80 m ком. 653,33    
83 02 05 04 FICUS BENJAMINA, h 0.80-1.20 m ком. 933,33    
83 02 05 05 FICUS BENJAMINA, h 1.20-1.50 m ком. 2.146,67    
83 02 05 06 FICUS BENJAMINA, h 1.50-1.80 m ком. 3.266,67    
83 02 05 07 FICUS BENJAMINA, h 1.80-2.00 m ком. 4.200,00    
83 02 05 08 FICUS BENJAMINA, h 2.00-2.50 m ком. 6.533,33    
83 02 05 09 FICUS BENJAMINA, h 2.50-3.00 m ком. 8.400,00    
83 02 06 01 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 02 06 02 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 0.30-0.60 m ком. 466,67    
83 02 06 03 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 0.60-0.80 m ком. 560,00    
83 02 06 04 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 0.80-1.20 m ком. 653,33    
83 02 06 05 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 1.20-1.50 m ком. 933,33    
83 02 06 06 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 1.50-1.80 m ком. 2.146,67    
83 02 06 07 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 1.80-2.00 m ком. 3.266,67    
83 02 06 08 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 2.00-2.50 m ком. 4.200,00    
83 02 06 09 FICUS BENJAMINA „STARLIGHT”, h 2.50-3.00 m ком. 8.400,00    
83 02 07 01 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 02 07 02 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 0.30-0.60 m ком. 466,67    
83 02 07 03 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 0.60-0.80 m ком. 560,00    
83 02 07 04 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 0.80-1.20 m ком. 653,33    
83 02 07 05 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 1.20-1.50 m ком. 933,33    
83 02 07 06 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 1.50-1.80 m ком. 2.146,67    
83 02 07 07 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 1.80-2.00 m ком. 3.266,67    
83 02 07 08 FICUS BINNENDIJKII „ALII”, h 2.00-2.50 m ком. 4.200,00    
83 02 08 01 FICUS DECORA, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 02 08 02 FICUS DECORA, h 0.30-0.50 m ком. 420,00    
83 02 08 03 FICUS DECORA, h 0.50-0.70 m ком. 560,00    
83 02 08 04 FICUS DECORA, h 0.70-0.90 m ком. 653,33    
83 02 08 05 FICUS DECORA, h 0.90-1.20 m ком. 1.120,00    
83 02 08 06 FICUS DECORA, h 1.20-1.50 m ком. 1.866,67    
83 02 09 01 FICUS DECORA „TINEKE”, h do 0.30 m ком. 420,00    
83 02 09 02 FICUS DECORA „TINEKE”, h 0.30-0.50 m ком. 560,00    
83 02 09 03 FICUS DECORA „TINEKE”, h 0.50-0.70 m ком. 653,33    
83 02 09 04 FICUS DECORA „TINEKE”, h 0.70-1.00 m ком. 933,33    
83 02 10 01 FICUS DELTOIDES, h do 0.30 m ком. 326,67    
83 02 10 02 FICUS DELTOIDES, h 0.30-0.50 m ком. 466,67    
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83 02 10 03 FICUS DELTOIDES, h 0.50-0.70 m ком. 560,00    
83 02 10 04 FICUS DELTOIDES, h 0.70-1.00 m ком. 933,33    
83 02 11 01 FICUS LYRATA, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 02 11 02 FICUS LYRATA, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
83 02 11 03 FICUS LYRATA, h 0.50-0.70 m ком. 653,33    
83 02 11 04 FICUS LYRATA, h 0.70-0.90 m ком. 933,33    
83 02 11 05 FICUS LYRATA, h 0.90-1.00 m ком. 1.120,00    
83 02 11 06 FICUS LYRATA, h 1.00-1.20 m ком. 2.146,67    
83 02 11 07 FICUS LYRATA, h 1.20-1.50 m ком. 4.200,00    
83 02 11 08 FICUS LYRATA, h 1.50-1.80 m ком. 6.533,33    
83 02 11 09 FICUS LYRATA, h 1.80-2.00 m ком. 8.400,00    
83 02 12 01 FICUS PUMILA, h do 0.10 m ком. 140,00    
83 02 13 01 FICUS MICROCARPA, h do 0.30 m ком. 373,33    
83 02 13 02 FICUS MICROCARPA, h 0.30-0.40 m ком. 466,67    
83 02 14 01 FITTONIA ALBIVENIS, h do 0.10 m ком. 140,00    
83 02 15 01 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS, h 0.30-0.40 m ком. 373,33    
83 02 15 02 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS, h 0.40-0.50 m ком. 466,67    
83 02 15 03 HIBISCUS ROSA-CHINENSIS, h 0.50-0.70 m ком. 653,33    
83 02 16 01 IRESINE HERBSTI, h 0.10-0.20 m ком. 140,00    
83 02 16 02 IRESINE HERBSTI, h 0.20-0.30 m ком. 186,67    
83 02 17 01 KALANCHOE BLOSSFELDIANA, h 0.10-0.20 m ком. 140,00    
83 02 17 02 KALANCHOE BLOSSFELDIANA, h 0.20-0.40 m ком. 186,67    
83 02 18 01 KENTIA FORSTERIANA, h 1.50-1.80 m ком. 1.866,67    
83 02 19 01 LANTANA NANA, h 0.40-0.60 m ком. 653,33    
83 02 19 02 LANTANA NANA, h 0.60-0.80 m ком. 1.120,00    
83 02 20 01 LAURUS NOBILIS, h 0.10-0.30 m ком. 280,00    
83 02 20 02 LAURUS NOBILIS, h 0.30-0.50 m ком. 560,00    
83 02 20 03 LAURUS NOBILIS, h 0.50-0.80 m ком. 746,67    
83 02 21 01 MUSSA SP., h 0.60-0.80 m ком. 560,00    
83 02 21 02 MUSSA SP., h 0.80-1.50 m ком. 1.120,00    
83 02 21 03 MUSSA SP., h 1.50-2.00 m ком. 3.266,67    
83 02 22 01 MONSTERA DELICIOSA, h 0.30-0.50 m ком. 420,00    
83 02 22 02 MONSTERA DELICIOSA, h 0.50-0.80 m ком. 560,00    
83 02 22 03 MONSTERA DELICIOSA, h 0.80-1.00 m ком. 653,33    
83 02 22 04 MONSTERA DELICIOSA, h 1.00-1.20 m ком. 1.120,00    
83 02 22 05 MONSTERA DELICIOSA, h 1.20-1.50 m ком. 1.400,00    
83 02 23 01 NEPHROLEPIS EXALTATA, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 23 02 NEPHROLEPIS EXALTATA, h 0.40-0.60 m ком. 420,00    
83 02 24 01 NERIUM OLEANDER, h 0.80-1.00 m ком. 560,00    
83 02 24 02 NERIUM OLEANDER, h 1.00-1.50 m ком. 1.120,00    
83 02 24 03 NERIUM OLEANDER, h 1.50-2.00 m ком. 3.266,67    
83 02 25 01 PANDAMUS CANDELABRUM, h 0.30-0.50 m ком. 560,00    
83 02 25 02 PANDAMUS CANDELABRUM, h 0.50-0.80 m ком. 933,33    
83 02 26 01 PACHIRA AQUATICA, h 0.60-1.00 m ком. 2.146,67    
83 02 26 02 PACHIRA AQUATICA, h 1.00-1.50 m ком. 2.800,00    
83 02 27 01 PELARGONIUM HORTORUM, h 0.20-0.30 m ком. 280,00    
83 02 27 02 PELARGONIUM HORTORUM, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 28 01 PELARGONIUM INTERSPECIFIC, h 0.20-0.30 m ком. 326,67    
83 02 28 02 PELARGONIUM INTERSPECIFIC, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 02 29 01 PELARGONIUM PELTATUM, h 0.10-0.20 m ком. 326,67    
83 02 29 02 PELARGONIUM PELTATUM, h 0.20-0.30 m ком. 373,33    
83 02 29 03 PELARGONIUM PELTATUM, h 0.30-0.50 m ком. 513,33    
83 02 30 01 PEPEROMIA OBTUSIFOLIA, h 0.10-0.20 m ком. 186,67    
83 02 31 01 PHOENIX CANARIENSIS, h 0.40-0.50 m ком. 560,00    
83 02 31 02 PHOENIX CANARIENSIS, h 0.50-0.80 m ком. 653,33    
83 02 32 01 PHILODENDRON OBLICUM, h 0.20-0.30 m ком. 186,67    
83 02 33 01 PHILODENDRON BURGUNDII, h 0.30-0.50 m ком. 326,67    
83 02 33 02 PHILODENDRON BURGUNDII, h 0.50-0.60 m ком. 420,00    
83 02 34 01 PHILODENDRON SCANDENS, h 0.10-0.20 m ком. 186,67    
83 02 35 01 PILEA CADIEREI, h 0.10-0.20 m ком. 186,67    
83 02 36 01 PLECTRANTHUS COLEOIDES VARIEGATA, h 0.10-0.20 m ком. 112,50    
83 02 36 02 PLECTRANTHUS COLEOIDES VARIEGATA, h 0.20-0.30 m ком. 140,00    
83 02 37 01 RHOECISSUS/CISSUS ROMBIFOLIA, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 02 37 02 RHOECISSUS/CISSUS ROMBIFOLIA, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 38 01 RHËO DISCOLOR, h 0.20-0.30 m ком. 186,67    
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83 02 38 02 RHËO DISCOLOR, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 39 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „HAHNII”, h do 0.10 m ком. 140,00    
83 02 39 02 SANSEVERIA TRIFASCIATA „HAHNII”, h 0.10-0.15 m ком. 186,67    
83 02 40 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „ZEBRINA”, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 02 40 02 SANSEVERIA TRIFASCIATA „ZEBRINA”, h 0.30-0.40 m ком. 280,00    
83 02 41 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 02 41 02 SANSEVERIA TRIFASCIATA, h 0.30-0.40 m ком. 280,00    
83 02 42 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „LAURENTI”, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 02 42 02 SANSEVERIA TRIFASCIATA „LAURENTI”, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 43 01 SANSEVERIA TRIFASCIATA „FUTURA SUPERBA”, h 0.20-0.30 m ком. 326,67    
83 02 43 02 SANSEVERIA TRIFASCIATA „FUTURA SUPERBA”, h 0.30-0.40 m ком. 420,00    
83 02 44 01 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 0.20-0.30 m ком. 326,67    
83 02 44 02 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 0.30-0.50 m ком. 420,00    
83 02 44 03 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 0.50-0.80 m ком. 653,33    
83 02 44 04 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 0.80-1.20 m ком. 2.146,67    
83 02 44 05 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 1.20-1.50 m ком. 2.333,33    
83 02 44 06 SCHEFFLERA ARBORICOLA, h 1.50-2.00 m ком. 2.800,00    
83 02 45 01 SCINDAPSUS AUREUS, h 0.10-0.20 m ком. 233,33    
83 02 46 01 STRELITZIA REGINAE, h 1.50-1.80 m ком. 4.200,00    
83 02 46 02 STRELITZIA REGINAE, h 1.80-2.00 m ком. 5.133,33    
83 02 47 01 SYNGONIUM PODORHYLLUM, h 0.20-0.30 m ком. 233,33    
83 02 47 02 SYNGONIUM PODORHYLLUM, h 0.30-0.40 m ком. 326,67    
83 02 48 01 SOLERIOLIA SOLEIROLII, h do 0.10 m ком. 140,00    
83 02 49 01 TILLANDSIA SP., h do 0.15 m ком. 186,67    
83 02 49 02 TILLANDSIA SP., h 0.15-0.25 m ком. 233,33    
83 02 50 01 TRADESCANTIA ZEBRINA/PALLIDA, h 0.20-0.30 m ком. 140,00    
83 02 50 02 TRADESCANTIA ZEBRINA/PALLIDA, h 0.30-0.40 m ком. 186,67    
83 02 51 01 YUCCA ELEPHANTIPES, h 0.40-0.60 m ком. 420,00    
83 02 51 02 YUCCA ELEPHANTIPES, h 0.60-0.80 m ком. 746,67    
83 02 51 03 YUCCA ELEPHANTIPES, h 0.80-1.50 m ком. 2.146,67    
83 02 51 04 YUCCA ELEPHANTIPES, h 1.50-2.00 m ком. 4.200,00    
83 02 52 01 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h do 0.20 m ком. 326,67    
83 02 52 02 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h 0.20-0.30 m ком. 466,67    
83 02 52 03 ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA, h 0.30-0.50 m ком. 700,00    
Напомена: приказане цене се односе на собне биљке произведене и гајене у производним објектима ЈКП „Зеленило – Београд” Београд      
84       СОБНЕ БИЉКЕ – екстра класе (група 1)        
84 04 01 01 Aglaonema commutatum ‚Pattaya beauty’, Ø17-21 cm, h 50-60 cm, I категорија ком. 4.000,00    
84 04 01 02 Aglaonema commutatum ‚Pattaya beauty’, Ø17-21 cm, h 50-60 cm, II категорија ком. 2.916,67    
84 04 01 03 Aglaonema commutatum ‚Pattaya beauty’, Ø17-21 cm, h 50-60 cm, III категорија ком. 2.083,33    
84 05 01 01 Aglaonema commutatum ‚Silver Queen’, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 3.333,33    
84 05 01 02 Aglaonema commutatum ‚Silver Queen’, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, II категорија ком. 2.083,33    
84 05 01 03 Aglaonema commutatum ‚Silver Queen’, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, III категорија ком. 833,33    
84 06 01 01 Aglaonema commutatum ‚Pink saphire’, Ø17-21 cm, h 50-60 cm, I категорија ком. 5.416,67    
84 09 01 01 Anthurium andeanum, Ø10-12 cm, h 20-30 cm, I категорија ком. 1.000,00    
84 09 01 02 Anthurium andeanum, Ø10-12 cm, h 20-30 cm, II категорија ком. 666,67    
84 09 02 01 Anthurium andeanum, Ø14-17 cm, h 40-50 cm, I категорија ком. 2.916,67    
84 09 02 02 Anthurium andeanum, Ø14-17 cm, h 40-50 cm, II категорија ком. 1.666,67    
84 13 02 01 Areca (Chrysalidocarpus) lutescens, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 6.666,67    
84 13 02 02 Areca (Chrysalidocarpus) lutescens, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 5.666,67    
84 28 01 01 Chamaedorea elegans, Ø10-12 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 833,33    
84 28 01 02 Chamaedorea elegans, Ø10-12 cm, h 30-40 cm, II категорија ком. 625,00    
84 28 01 03 Chamaedorea elegans, Ø10-12 cm, h 30-40 cm, III категорија ком. 458,33    
84 32 02 01 Codiaeum variagatum, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 2.083,33    
84 32 02 02 Codiaeum variagatum, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, II категорија ком. 1.666,67    
84 33 01 01 Codiaeum variegatum „Excellent”, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 1.000,00    
84 33 01 02 Codiaeum variegatum „Excellent”, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, II категорија ком. 750,00    
84 34 02 01 Codiaeum variegatum „Petra”, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 666,67    
84 46 01 01 Dieffenbachia sequine „Supertropic”, Ø20 cm, h 80-100 cm, I категорија ком. 4.583,33    
84 46 01 02 Dieffenbachia sequine „Supertropic”, Ø20 cm, h 80-100 cm, II категорија ком. 3.333,33    
84 49 01 01 Dracaena fragrans compacta, Ø12-14 cm, h 20-30 cm, I категорија ком. 666,67    
84 49 01 02 Dracaena fragrans compacta, Ø12-14 cm, h 20-30 cm, II категорија ком. 583,33    
89 51 01 01 Dracaena fragrans compacta 3pp, Ø21-24 cm, h 110-140 cm, I категорија ком. 11.666,67    
84 51 01 02 Dracaena fragrans compacta 3pp, Ø21-24 cm, h 110-140 cm, II категорија ком. 9.583,33    
84 51 01 03 Dracaena fragrans compacta 3pp, Ø21-24 cm, h 110-140 cm, III категорија ком. 7.083,33    
84 54 01 01 Dracaena fragrans Cintho, 1pp, Ø15-17 cm, h 50-70 cm, I категорија ком. 1.083,33    
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84 54 01 02 Dracaena fragrans Cintho, 1pp, Ø15-17 cm, h 50-70 cm, II категорија ком. 833,33    
84 55 02 01 Dracaena fragrans Cintho, 3pp, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 10.000,00    
84 55 02 02 Dracaena fragrans Cintho, 3pp, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 7.916,67    
84 56 01 01 Dracaena fragrans Dorado 3pp, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 11.666,67    
84 56 01 02 Dracaena fragrans Dorado 3pp, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 7.083,33    
84 57 01 01 Dracaena fragrans Riki 3pp, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 10.833,33    
84 57 01 02 Dracaena fragrans Riki 3pp, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 9.583,33    
84 57 01 03 Dracaena fragrans Riki 3pp, Ø21-24 cm, h 100-120 cm, III категорија ком. 8.333,33    
84 58 01 01 Dracaena fragrans White stripe 3pp, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 10.416,67    
84 58 01 02 Dracaena fragrans White stripe 3pp, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 8.750,00    
84 62 01 01 Dracaena fragrans 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 10.833,33    
84 62 01 02 Dracaena fragrans 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 9.583,33    
84 65 01 01 Dracaena fragrans Janet Craig 2 PP, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 5.416,67    
84 66 01 01 Dracaena fragrans Janet Craig 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 11.250,00    
84 66 01 02 Dracaena fragrans Janet Craig 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 7.916,67    
84 70 01 01 Dracaena fragrans Lemon lime 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 10.833,33    
84 70 01 02 Dracaena fragrans Lemon lime 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 9.583,33    
84 70 01 03 Dracaena fragrans Lemon lime 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, III категорија ком. 7.916,67    
84 72 01 01 Dracaena fragrans massengeana 2pp, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 2.916,67    
84 75 01 01 Dracaena fragrans warneckii 2 PP, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 2.916,67    
84 75 01 02 Dracaena fragrans warneckii 2 PP, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, II категорија ком. 2.083,33    
84 76 01 01 Dracaena fragrans warneckii 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 10.416,67    
84 76 01 02 Dracaena fragrans warneckii 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, II категорија ком. 8.750,00    
84 79 01 01 Dracaena fragrans white jewel 2 PP, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 5.416,67    
84 79 01 02 Dracaena fragrans white jewel 2 PP, Ø17-21 cm, h 60-80 cm, II категорија ком. 4.416,67    
84 80 01 01 Dracaena fragrans white jewel 3 PP, Ø27-30 cm, h 150-170 cm, I категорија ком. 10.833,33    
84 80 01 02 Dracaena fragrans white jewel 3 PP, Ø27-30 cm, h 150-170 cm, II категорија ком. 9.583,33    
84 83 01 01 Dracaena marginata 1 PP, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 833,33    
84 83 01 02 Dracaena marginata 1 PP, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, II категорија ком. 708,33    
84 83 01 03 Dracaena marginata 1 PP, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, III категорија ком. 416,67    
84 88 01 01 Dracaena reflexa „Song of India”, Ø24-27 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 14.583,33    
84 88 01 02 Dracaena reflexa „Song of India”, Ø24-27 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 12.083,33    
84 88 01 03 Dracaena reflexa „Song of India”, Ø24-27 cm, h 100-120 cm, III категорија ком. 10.000,00    
85       СОБНЕ БИЉКЕ – екстра класе (група 2)        
85 04 02 01 Scindapsus (Epipremnum) aureus (na štapu), Ø21-24 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 9.583,33    
85 04 02 02 Scindapsus (Epipremnum) aureus (na štapu), Ø21-24 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 7.916,67    
85 04 02 03 Scindapsus (Epipremnum) aureus (na štapu), Ø21-24 cm, h 100-120 cm, III категорија ком. 6.666,67    
85 08 01 01 Ficus binnendijkii „Alli”, Ø24-27 cm, h 120-150 cm, I категорија ком. 7.916,67    
85 11 03 01 Ficus benjamina „Danielle”, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, I категорија ком. 10.833,33    
85 11 03 02 Ficus benjamina „Danielle”, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, II категорија ком. 9.583,33    
85 11 03 03 Ficus benjamina „Danielle”, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, III категорија ком. 8.750,00    
85 32 01 01 Kentia (howea) forsteriana, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 1.250,00    
85 32 01 02 Kentia (howea) forsteriana, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, II категорија ком. 833,33    
85 32 02 01 Kentia (howea) forsteriana, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, I категорија ком. 11.666,67    
85 32 02 02 Kentia (howea) forsteriana, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, II категорија ком. 10.666,67    
85 32 02 03 Kentia (howea) forsteriana, Ø24-27 cm, h 110-140 cm, III категорија ком. 8.750,00    
85 47 02 01 Nolina recurvata, Ø17-21 cm, h 50-70 cm, I категорија ком. 9.583,33    
85 47 03 01 Nolina recurvata, Ø21-24 cm, h 80-110 cm, I категорија ком. 10.833,33    
85 48 02 01 Pachira aquatica, Ø21 cm, h 90-110 cm, I категорија ком. 9.583,33    
85 48 02 02 Pachira aquatica, Ø21 cm, h 90-110 cm, II категорија ком. 7.666,67    
85 51 02 01 Philodendron scandens, Ø21-24 cm, h 90-120 cm, I категорија ком. 8.750,00    
85 51 02 02 Philodendron scandens, Ø21-24 cm, h 90-120 cm, II категорија ком. 7.083,33    
85 62 01 01 Sansevevieria trifsciata „Laurentii”, Ø14-17 cm, h 40-60 cm, I категорија ком. 2.083,33    
85 62 02 01 Sansevevieria trifsciata „Laurentii”, Ø19-21 cm, h 70-90 cm, I категорија ком. 4.583,33    
85 62 02 02 Sansevevieria trifsciata „Laurentii”, Ø19-21 cm, h 70-90 cm, II категорија ком. 3.500,00    
85 65 01 01 Sanseveria cylindrica, Ø12-14 cm, h 20-30 cm, I категорија ком. 2.500,00    
85 65 01 02 Sanseveria cylindrica, Ø12-14 cm, h 20-30 cm, II категорија ком. 1.500,00    
85 65 02 01 Sanseveria cylindrica, Ø14-17 cm, h 35-50 cm, I категорија ком. 4.166,67    
85 65 02 02 Sanseveria cylindrica, Ø14-17 cm, h 35-50 cm, II категорија ком. 3.166,67    
85 76 02 01 Spathiphyllum wallisii, Ø12-14 cm, h 30-40 cm, I категорија ком. 1.000,00    
85 76 03 01 Spathiphyllum wallisii, Ø14-17 cm, h 60-80 cm, I категорија ком. 2.916,67    
85 87 01 01 Yucca elephantipes 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-140 cm, I категорија ком. 10.000,00    
85 87 01 02 Yucca elephantipes 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-140 cm, II категорија ком. 7.916,67    
85 87 01 03 Yucca elephantipes 3 PP, Ø24-27 cm, h 120-140 cm, III категорија ком. 7.083,33    
85 89 02 01 Zamioculcas zamiifolia, Ø17-21 cm, h 50-70 cm, I категорија ком. 4.000,00    
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85 89 02 02 Zamioculcas zamiifolia, Ø17-21 cm, h 50-70 cm, II категорија ком. 3.000,00    
85 89 03 01 Zamioculcas zamiifolia, Ø21-24 cm, h 70-90 cm, I категорија ком. 5.833,33    
85 89 03 02 Zamioculcas zamiifolia, Ø21-24 cm, h 70-90 cm, II категорија ком. 4.333,33    
85 89 04 01 Zamioculcas zamiifolia, Ø27-30 cm, h 100-120 cm, I категорија ком. 11.250,00    
85 89 04 02 Zamioculcas zamiifolia, Ø27-30 cm, h 100-120 cm, II категорија ком. 9.583,33    
85 89 04 03 Zamioculcas zamiifolia, Ø27-30 cm, h 100-120 cm, III категорија ком. 7.500,00    
86       СУПСТРАТИ, РЕЗАНА РОБА И ЦВЕЋАРСКА ГАЛАНТЕРИЈА        
86 01     СУПСТРАТИ        
86 01 01 01 Хумусно-тресетни супстрат (баштенска земља), 5 l ком. 208,33    
86 01 01 02 Хумусно-тресетни супстрат (баштенска земља), 10 l ком. 250,00    
86 01 01 03 Хумусно-тресетни супстрат (баштенска земља), 70 l ком. 1.166,67    
86 02     РЕЗАНО ЦВЕЋЕ        
86 02 01 01 Alstromerija – домаћа дужина дршке 50 cm, ситан цвет ком. 100,00    
86 02 01 02 Alstromerija – I класа, дужина дршке 70 cm, крупан цвет ком. 112,50    
86 02 01 03 Alstromerija – екстра класа ком. 125,00    
86 02 02 01 Anturijum, 6 цветова у паковању, величина цвета 18 cm, микс боја ком. 291,67    
86 02 02 02 Anturijum, 10 цветова у паковању, величина цвета 15 cm, микс боја ком. 250,00    
86 02 02 03 Anturijum, 12 цветова у паковању, величина цвета 12 cm, микс боја ком. 208,33    
86 02 03 01 Cymbidium-orhideja 1/9 цветова по грани, бела ком. 1.833,33    
86 02 03 02 Cymbidium-orhideja 1/9 цветова по грани, микс боја ком. 1.750,00    
86 02 03 03 Cymbidium-orhideja, 1/12 цветова по грани, бела ком. 2.250,00    
86 02 03 04 Cymbidium-orhideja, 1/12 цветова по грани, микс боја ком. 2.083,33    
86 02 04 01 Freеsia – I класа ком. 83,33    
86 02 04 02 Freеsia – II класа ком. 75,00    
86 02 05 01 Gerber, крупан цвет ком. 100,00    
86 02 05 02 Gerber, ситан цвет, микс боја ком. 112,50    
86 02 06 01 Hydrangea – I класа ком. 208,33    
86 02 07 01 Chrysanthemum – крупноцветна, прост цвет ком. 125,00    
86 02 07 02 Chrysanthemum -крупноцветна, дупли цвет ком. 133,33    
86 02 07 03 Chrysanthemum – ситноцветна (santini) ком. 150,00    
86 02 07 04 Gypsophilla, крупан цвет ком. 141,67    
86 02 08 01 Kala домаћа– I класа, дужина дршке 60-70 cm ком. 125,00    
86 02 09 01 Kala холандска – I класа, дужина дршке 70-80 cm ком. 250,00    
86 02 09 02 Karanfil – I класа, дужина дршке 50-60 cm ком. 108,33    
86 02 10 01 Lisianthus, крупан цвет ком. 225,00    
86 02 11 01 Ljiljan обичан – I класа ком. 208,33    
86 02 12 01 Ljiljan „Oriental” – I класа ком. 408,33    
86 02 12 02 Ornithogalum arabicum ком. 166,67    
86 02 13 01 Ruža – II класа, 50 cm ком. 58,33    
86 02 14 01 Ruža – I класа, 60 cm ком. 100,00    
86 02 14 02 Ruža, фарбана ком. 187,50    
86 02 14 03 Strelitzia reginae – I класа ком. 250,00    
86 02 15 01 Strelitzia reginae – II класа ком. 208,33    
86 03     ПРАТЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО ЗА ИЗРАДУ БУКЕТА        
86 03 01 01 Aralija ком. 50,00    
86 03 02 01 Aspidistra, дужина 50-60 cm ком. 33,33    
86 03 03 01 Asparagus umbel. – I класа ком. 150,00    
86 03 04 01 Bergras ком. 375,00    
86 03 05 01 Monstera – резан лист ком. 83,33    
86 03 06 01 Paprat ком. 33,33    
86 03 07 01 Robelini ком. 41,67    
86 03 07 02 Robelini ком. 50,00    
86 03 08 01 Solidago ком. 125,00    
86 03 09 01 Strelitzia reginae – резан лист– I класа ком. 66,67    
86 03 09 02 Strelitzia reginae – резан лист– II класа ком. 41,67    
86 03 10 01 Trefern ком. 33,33    
86 04     ПАКОВАЊА ЗА БУКЕТЕ резане робе и саксијских биљака        
86 04 01 01 Паковање траком, обична трака 3 cm m’ 5,00    
86 04 01 02 Паковање траком, сатенска трака 2,5-4 cm m’ 15,00    
86 04 01 03 Паковање траком, мрежаста трака 10 cm m’ 50,00    
86 04 01 04 Паковање траком, трака од органдина 2-3,6 cm m’ 12,50    
86 04 02 01 Паковање Тип 1 (целофан/рондела 1 ком + обична трака 1,5 -2 м) ком. 31,67    
86 04 03 01 Паковање Тип 2 (органдин 1 m + обична трака 1,5 -2 м) ком. 66,67    
86 04 04 01 Паковање Тип 3 (фолија 1 ком +обична трака 1,5 -2 м) ком. 91,67    
86 04 05 01 Паковање Тип 4 (мрежа 1 m + обична трака 1,5 -2 м) ком. 100,00    
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86 04 06 01 Луксузно паковање Тип 6 (органдин 1,5 м+ сатенска трака 3 м) ком. 141,67    
86 05     ВЕШТАЧКЕ БИЉКЕ (Свилено цвеће)        
86 05 01 01 Суво/вештачко цвеће – букет, мали ком. 666,67    
86 05 01 02 Суво/вештачко цвеће – букет, средњи ком. 833,33    
86 05 01 03 Суво/вештачко цвеће – букет, велики ком. 1.000,00    
86 05 02 01 Свилени цвет ком. 666,67    
86 05 03 01 Пузавице ком. 3.333,33    
86 05 04 01 Биљке средње величине, h 40 – 60 cm ком. 12.500,00    
86 05 05 01 Вертикале, h 170 cm ком. 29.166,67    
86 06     ПРАЗНИЧНИ УКРАСИ И АРАНЖМАНИ        
86 06 01 01 Новогодишњи аранжман, луксузни велики ком. 2.083,33    
86 06 01 02 Новогодишњи аранжман, луксузни средњи ком. 1.250,00    
86 06 01 03 Новогодишњи аранжман, луксузни мали ком. 750,00    
86 06 02 01 Новогодишњи аранжман од гране четинара, мали ком. 291,67    
86 06 02 02 Новогодишњи аранжман од гране четинара, средњи ком. 458,33    
86 06 02 03 Новогодишњи аранжман од гране четинара, велики ком. 625,00    
86 06 03 01 Новогодишње кугле, мале ком. 41,67    
86 06 03 02 Новогодишње кугле, средње ком. 58,33    
86 06 03 03 Новогодишње кугле, велике ком. 83,33    
86 06 04 01 Новогодишњи украси ком. 1.666,67    
86 06 05 01 Новогодишње декорације разне ком. 291,67    
86 06 06 01 Вештачка гирланда, дужине 2 m ком. 3.333,33    
86 06 06 02 Вештачка гирланда, са снегом, дужине 2 m ком. 5.000,00    
86 06 07 01 Свеће, 10 cm ком. 291,67    
86 06 07 02 Свеће, 15 cm ком. 416,67    
86 06 07 03 Свеће, 18 cm ком. 583,33    
86 06 08 01 Украси разни, мали ком. 125,00    
86 06 08 02 Украси разни, средњи ком. 250,00    
86 06 08 03 Украси разни, велики ком. 416,67    
86 07     САКСИЈЕ        
86 07 01   ПП саксије        
86 07 01 01 Пластична саксија, Ø 15 cm ком. 125,00    
86 07 01 02 Пластична саксија, Ø 25 cm – ребраста ком. 208,33    
86 07 01 03 Пластична саксија, Ø 25 cm – са принто m/цветом ком. 208,33    
86 07 01 04 Пластична саксија, Ø 36 cm – са принто m/цветом ком. 333,33    
86 07 01 05 Пластична саксија, Ø 45 cm– са принто m/цветом ком. 583,33    
86 07 01 06 Жардињера, 35x14x13 cm -глатка ком. 208,33    
86 07 01 07 Жардињера, 50x16.5x19 cm ком. 141,67    
86 07 01 08 Жардињера,50x16.5x19 cm– ребраста ком. 233,33    
86 07 01 09 Жардињера са интегрисаним носачима, 50x16x20 cm ком. 333,33    
86 07 02   Стаклене саксије        
86 07 03   Керамичке саксије        
86 07 03 01 Керамичка облога, Ø 13.5 cm ком. 250,00    
86 07 03 02 Керамичка посуда, Ø 22.5 cm ком. 916,67    
86 07 03 03 Ваза керамика (пањ) ком. 791,67    
86 07 03 04 Керамичка посуда, 25x12.5x13 cm ком. 1.291,67    
86 07 04   Луксузне саксије        
86 07 04 01 Саксија са улошком, 40x40x40 cm ком. 3.166,67    
86 07 04 02 Саксија са улошком, 30x30x30 cm ком. 1.416,67    
86 07 04 03 ПП облога са ногицама, Ø 29 cm ком. 708,33    
86 07 04 04 ПП облога са ногицама, Ø 24 cm ком. 583,33    
86 07 04 05 Саксија са улошком, 40x40x75 cm ком. 5.000,00    
86 07 04 06 Саксија са улошком, 30x30x55 cm ком. 2.500,00    
86 07 04 07 Саксија са улошком, 29x29x55 cm– ратан ком. 3.333,33    
86 07 04 08 Саксија са улошком, Ø 30 cm, h 55 cm– округла ком. 2.083,33    
86 07 04 09 Саксија са улошком, Ø 30 cm, h 30 cm– округла ком. 1.333,33    
86 07 04 10 Саксија са улошком, Ø 44 cm ком. 3.333,33    
86 07 04 11 Саксија са улошком, Ø 30 cm, h 23 cm ком. 2.083,33    
86 07 04 12 ПП саксија, Ø 35 cm, h 32 cm -мока ком. 725,00    
86 07 04 13 ПП облога, l 36 cm– овална ком. 1.000,00    
86 07 04 14 ПП облога, l 33 cm– овална ком. 458,33    
86 07 04 15 ПП облога, Ø 14 cm, h 15.5 cm ком. 250,00    

Напомена: приказане цене робе, која није из производног програма ЈКП „Зеленило – Београд” Београд, формиране су у складу са      
тржишним ценама у моменту формирања Ценовника (новембар 2022. год.)      

Продајне цене ће се формирати анализама цена у моменту продаје.        
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шифра ОПИС јед.
мере

јед.цена
без ПДВ-а

област
делатности Група

87       УСЛУЖНА БИОДЕКОРАЦИЈА        
87 01     УСЛУЖНА БИОДЕКОРАЦИЈА – СОБНЕ БИЉКЕ        
87 01 01 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији Ø 36 cm ком. 4.916,67    
87 01 01 02 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији Ø 36 cm са подрастом (3-5 ком.) ком. 5.166,67    
87 01 01 03 Изнајмљивање собне биљке из набавке, h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 5.500,00    
87 01 02 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији Ø 30-36cm ком. 3.625,00    
87 01 02 02 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији Ø 30-36cm са подрастом (3-5 ком.) ком. 3.875,00    
87 01 02 03 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1,2-1,5 m, посађене у ПП саксији 30х30х55cm ком. 4.333,33    
87 01 03 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији Ø 30 cm ком. 2.583,33    
87 01 03 02 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији Ø 30 cm са подрастом (3-5 ком.) ком. 2.833,33    
87 01 03 03 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 1-1,2 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 3.250,00    
87 01 04 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији Ø25-30 cm ком. 2.000,00    
87 01 04 02 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији Ø30 cm са подрастом (3-5 ком.) ком. 2.250,00    
87 01 04 03 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,7-1 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 2.666,67    
87 01 05 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,4-0,7 m, посађене у ПП саксији Ø25-30 cm ком. 1.333,33    
87 01 05 02 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,4-0,7 m, посађене у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 1.916,67    
87 01 06 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h 0,2-0,4 m ком. 250,00    
87 01 07 01 Изнајмљивање собне биљке из набавке h до 0,2 m ком. 150,00    
87 01 08 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,5-1,7 m, посађене у ПП саксији Ø 36 cm ком. 2.833,33    
87 01 08 02 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,5-1,7 m, у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 3.500,00    
87 01 09 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,2-1,5 m, у ПП саксији Ø 30-36 cm ком. 1.750,00    

87 01 09 02
Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,2-1,5 m, у ПП саксији Ø 30-36 cm подрастом 
(3-5 ком.)

ком.
2.083,33    

87 01 09 03 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,2-1,5 m, у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 2.416,67    
87 01 10 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1-1,2 m, у ПП саксији Ø 25-30 cm ком. 1.500,00    
87 01 10 02 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 1,1-1,2 m, у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 2.166,67    
87 01 11 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,7-1 m, у ПП саксији Ø25-30 cm ком. 333,33    
87 01 11 02 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,7-1 m, у ПП саксији 30х30х55 cm ком. 1.000,00    
87 01 12 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,4-0,7 m, у ПП саксији Ø 25-30 cm ком. 1.333,33    
87 01 13 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h 0,2-0,4 m ком. 250,00    
87 01 14 01 Изнајмљивање собне биљке из сопствене производње h до 0,2 m ком. 50,00    
87 01 15 01 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Øдо 70 cm) ком. 916,67    
87 01 15 02 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø70 cm) ком. 2.750,00    
87 01 15 03 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø50 cm) ком. 2.000,00    
87 01 15 04 Изнајмљивање баштице у керамичкој посуди (Ø30 cm) ком. 1.000,00    
87 01 16 01 Изнајмљивање баштице у ПВЦ сандучићу (дужине 50 cm) ком. 458,33    
87 01 17 01 Изнајмљивање баштице у сандучићу од фибергласа (дужине 50 cm) ком. 1.583,33    
87 01 18 01 Изнајмљивање баштице у овалној ПП облози (46 *20 cm) ком. 1.375,00    
87 01 18 02 Изнајмљивање баштице у овалној ПП облози (36*15 cm) ком. 541,67    
87 01 19 01 Изнајмљивање баштице у округлој ПВЦ плиткој саксији (Ø20-25 cm) ком. 350,00    
87 02     УСЛУЖНА БИОДЕКОРАЦИЈА – САДНИЦЕ        
87 02 01 01 Изнајмљивање тује h 1,2-1,5 m, посађене у ПВЦ саксији Ø 42 cm ком. 916,67    
87 02 01 02 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    

87 02 01 03
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    

87 02 02 01 Изнајмљивање тује h-до 1,1 m посађене у ПВЦ саксији Ø 30-36 cm ком. 725,00    
87 02 02 02 Изнајмљивање тује h-до 1,1 m, посађене у саксији Ø 36 cm са сезонским расадом (6-8 ком) ком. 916,67    

87 02 02 03
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    

87 02 03 01 Изнајмљивање сезонског расада (10-15 ком) у саксији Ø 35 cm ком. 450,00    
87 02 03 02 Изнајмљивање сезонског расада (6-8 ком) у сандучићу, дужине 50 cm ком. 241,67    
87 02 04 01 Изнајмљивање украсног шибља (3 ком) у саксији Ø 36 cm ком. 500,00    
87 02 04 02 Изнајмљивање украсног шибља (1 ком) са сезонским расадом (6-8 ком) у саксији Ø 36 cm ком. 433,33    
87 02 05 01 Изнајмљивање калемљених форми (1 ком), посађене у саксији Ø 42 cm ком. 4.608,33    
87 02 05 02 Изнајмљивање калемљених форми (1 ком) са подрастом у саксијама Ø 42 cm ком. 5.333,33    
87 02 06 01 Изнајмљивање патуљастих форми четинара (1 ком), посађене у саксији Ø 36cm ком. 725,00    
87 02 07 01 Изнајмљивање перена (4-6 ком) у саксији Ø 36 cm ком. 725,00    
87 02 07 02 Изнајмљивање перена (3-6 ком) у сандучићу дужине 50 cm ком. 533,33    
87 02 08 01 Изнајмљивање цвећа велике покровности (хризантеме-1 ком) у сајксији Ø 36cm ком. 250,00    
87 02 09 01 Изнајмљивање зељастих повијуша (сурфиније-2 ком) у саксији Ø 36 cm ком. 358,33    
87 02 09 02 Изнајмљивање зељастих повијуша (мушкатле-3 ком) у саксији Ø 36 cm ком. 525,00    
87 02 10 01 Изнајмљивање лишћара ком. 1.000,00    
87 02 11 01 Изнајмљивање четинара ком. 833,33    
87 02 12 01 Изнајмљивање украсног шибља ком. 183,33    
87 02 13 01 Изнајмљивање перена ком. 125,00    
87 02 14 01 Изнајмљивање сезонског расада ком. 20,83    
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У ценовнику за услуге уређења јавних зелених површи-
на и осталих зелених површина исказане су јединичне цене, 
а у исте није урачунат порез на додату вредност. Комунал-
не 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” Бео-
град 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 Законом о порезу на додату вредност.

Одређивање пореског дужника за порез на додату вред-
ност за услуге из области грађевинарства вршиће се у скла-
ду са Законом о порезу на додату вредност члана 10. став 
2. тачка 3. и члан 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. јанаура 2021. године, а по сваком де-
лимичном промету добара, односно услуга тј.по рачуну од-
носно привременим и окончаној ситуацији.

Позиције у Ценовнику у чијем опису стоји напомена 
„Наплата по рачуну” или „Наплата по рачуну извођача”, 
подразумевају да за испоруку добара или извођење пред-
метних услуга или радова ЈКП „Зеленило – Београд” Бео-
град ангажује добављача или извођача, те су цене подло-
жне промени у складу са важећим уговором са добављачем 
тј.извођачем. У случају потребе извођења радова и услуга 
из домена радова и услуга које пружа ЈКП „Зеленило– Бео-
град” Београд, за које није утврђена цена овим ценовни-
ком, достављаће се анализа – калкулација трошкова рада тј. 
услуге, док у случају потребе извођења радова, услуга и ис-
поруке 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 „Зе-

ленило – 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 вред-
ност, а чија се наплата врши по рачуну.

У случају потребе за ангажовањем запослених чија сат-
нина није утврђена овим ценовником, израђиваће се обра-
чуни сатнина за ангажовање истих.

Услуге продаје садног материјала, сезонског расада и 
луковица опорезују се по посебној  стопи ПДВ-а од 10% 
у складу са Законом о порезу на додату вредност. Услуге 
продаје собних биљака, цвећарске галантерије, хумусних 
супстрата, као и услужне биодекорације опорезује се по оп-
штој 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, цве-
ћарске галантерије или пружања услуга, а из домена услуга 
које пружа ЈКП „Зеленило – Београд” Београд, за које није 
утврђена 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 27750 од 10. 
децембра 2021. године, објављен у „Службеном листу Града 
Београда”, број 138/21.

Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, објавити у 
„Службеном листу Града Београда”, по добијеној сагласно-
сти оснивача, а примењиваће се почев од 1. јануара 2023. 
године.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд
Број 25239, 28. новембра 2022. године

Председник
Предраг Вулиновић, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 67. 
став 1. тач. 9, 68. и 69. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, број 14/22) и члана 18. Статута Градске 
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Констатује се престанак мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Нови Београд, пре истека времена 
на које је изабран на изборима одржаним 21. јуна 2020. го-
дине, због поднете усмене оставке, Александри Чамагић, са 
изборне листе „Александар Шапић – Наш председник оп-
штине Нови Београд”.

2. Одлуку објавити на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије и у „Службеном листу Града Београдa”.

О б р а з л оже њ е

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) прописано је да одобрнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран када наступи 
случај који представља разлог за престанак мандата, одно-
сно ако поднесе оставку.

Чланом 69. став 1. истог закона прописано је да скуп-
штина доноси одлуку којом констатује да је одборнику пре-
стао одмах након што прими обавештење о разлозима за 
престанак његовог мандата, на седници која је у току, одно-
сно на првој наредној седници.

Имајући у виду да је одборница Александра Чамагић, са 
изборне листе „Александар Шапић – Наш председник оп-
штине Нови Београд”, поднела усмену оставку на седници 
Скупштине Градске општине Нови Београд, донета је одлу-
ка као у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против ове одлуке одбор-
ник којем је констатован престанак мандата може поднети 
жалбу Управном суду у року од седам дана од дана доноше-
ња те одлуке. 

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-409, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

На основу одредби члана 43. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. за-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 
118/21 – др. закон и 138/22), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 
– др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 06/10, 
23/13 и 60/19) и члана 18. Статута Градске општине Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пре-
чишћен текст и 125/20), на седници одржаној 28. децембра 
2022. године, Скупштина Градске општине Нови Београд, 
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 

2023. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи 

и издаци Градске општине Нови Београд за 2023. годину, 
њихово извршавање, као и права и обавезе корисника бу-
џетских средстава.

Члан 2.
Укупни приходи буџета Градске општине Нови Београд 

за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), регулисани су за-
коном и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење 
послова Града и градских општина и одређивању прихода 
који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. 
години.

Члан 3.
У складу са Одлуком о утврђивању обима средстава за 

вршење послова Града и градских општина и одређивању 
прихода који припадају Граду, односно градским општина-
ма у 2023. години, годишњи обим средстава буџета у 2023. 
години за вршење поверених, и других законом одређених 
послова Градске општине Нови Београд износи 942.608.069 
динара, који чине средства буџета у износу од 930.125.351 
динар (извор финансирања 01), нераспоређени вишак при-
хода и примања из ранијих година у износу од 10.000.000 
динара (извор финансирања 13) и процењена неутрошена 
средства трансфера од других нивоа власти из 2022. године 
(извор финансирања 17) у износу од 2.482.718 динара.

Члан 4.
У складу са Одлуком о утврђивању обима средстава за 

вршење послова Града и градских општина и одређивању 
прихода који припадају Граду, односно градским општина-
ма у 2023. години, укупан обим средстава утврђен за 2023. 

годину повећава се за износ средстава који Градска општи-
на Нови Београд оствари у току године, по основу донација 
и трансфера.

Члан 5.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

 ОПИС
Шифра

економске кла-
сификације

Буџет 2023.

1 2 3
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА

   

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 942.608.069
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В) 7 930.125.351
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A+Б) 7 926.125.351
A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 926.125.351
1. Порез на доходак 711 422.320.455
 – Порез на зараде 711110 405.820.455
 – Порез на приходе од самосталних делатности 711120 16.500.000
2. Порез на имовину 713 360.304.896
 – Порез на имовину 713 360.304.896
3. Порез на добра и услуге 714 93.600.000
 – Комуналнe таксe и накнаде 714 93.600.000
4. Донације и помоћи од међународних организација 732 0
 – Донације и помоћи од међународних организација 732 0
5. Трансфери од других нивоа власти 733 0
 – Трансфери од других нивоа власти 733 0
6. Приходи од имовине 741 16.400.000
 – Камате 741100 15.000.000
 – Накнада за коришћење ресурса и резерви минерал-
них сировина

741511 1.000.000

 – Накнаде за коришћење простора и грађевинског 
земљишта

741530 400.000

7. Приходи од продаје добара и услуга 742 25.000.000
 – Приходи од продаје добара и услуга од стране тржи-
шних организација у корист нивоа општина

742151 16.500.000

 – Општинске административне таксе 742251 5.500.000
 – Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општина

742351 3.000.000

8. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 3.500.000
 – Приходи од новчаних казни изречених у прекршај-
ном поступку за прекршаје прописане 
 актом скупштине општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку

743351 500.000

 – Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекр-
шајном налогу и казни изречених у 
 управном поступку у корист нивоа општина (ман-
датне казне)

743353 3.000.000

9. Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица

744 0

10. Мешовити и неодређени приходи 745 5.000.000
 – Остали приходи у корист нивоа општина 745151 5.000.000
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ 7 0
 – Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини 
 које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета 

742152 0

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ 77 4.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 4.000.000
 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета општине из претходне године

772114 4.000.000

ПРИМАЊА (8+9+3) 12.482.718
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
(извор 9)

81 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИ-
НЕ (извор 12)
 – Отплата стамбених кредита

92 0

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
(извор 13)

321 10.000.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТ-
ХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)

321 0
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1 2 3
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУ-
ГИХ НИВОА ВЛАСТИ (извор 17)

321 2.482.718

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (4+5+6) 942.608.069
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 929.308.069
 1.1. Расходи за запослене 41 370.147.279
 1.2. Коришћење роба и услуга 42 192.105.790
 1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 0
 1.4. Субвенције 45 100.000
 1.5. Социјално осигурање и социјална заштита 47 2.800.000
 1.6. Остали расходи 48+49 262.955.000
 1.7. Трансфери 463+464+465 101.200.000
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 13.300.000
3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6 0

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА

   

1. Примања по основу отплате кредита 92 0
2. Износ датих кредита 62 0
 IV РАЗЛИКА (1-2) 92-62 0
 V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – СУФИЦИТ 7-(4+5) -12.482.718
Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)

– (4+5-44)
-27.482.718

Укупни фискални резултат    
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV   -12.482.718
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV – VI) = -V   12.482.718

Члан 6.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следе-

ћим износима:

Економ-
ска

класифи-
кација

ПРИХОДИ Буџет 2023. 
године

1  2  3

71 ПОРЕЗИ  

711111 Порез на зараде 405.820.455

711121 Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске 
управе

500.000

711122 Порез на приход од самосталних делатноси који се плаћа 
према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

7.000.000

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

9.000.000

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 154.449.728

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 125.000.000

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 
решењу Пореске управе

45.200.000

713423 Порез на пренос апсoлутних права на моторним возилима, 
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

25.000.000

713426 Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног 
дужника као правног лица

10.655.168

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључу-
јући и истицање и исписивање фирме ван пословног про-
стора на објектима и просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.)

100.000

714513 Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључ-
них возила, осим пољопривредних возила и машина

8.500.000

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 20.000.000

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности

17.000.000

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица

20.000.000

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова и изградњу

14.000.000

1  2  3

714571 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 100.000

714574 Комунална такса за држање и коришћење пловних построје-
ња, пловних направа и других објеката на води, осим при-
стана који се користе у пограничном речном саобраћају 

100.000

714575 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова 
на води, осим чамаца које користе организације које одржа-
вају и обележавају пловне путеве

100.000

714576 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељ-
ских и забавних објеката на води

700.000

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном про-
стору

13.000.000

  СВЕГА 71: 876.225.351

74 ДРУГИ ПРИХОДИ  

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидо-
ваног рачуна трезора укључена у депозит банака

15.000.000

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 
сировина

1.000.000

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним повр-
шинама или испред пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности

200.000

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом

200.000

742151 Приходи од продаје добара и услуга 16.500.000

742251 Општинске административне таксе 5.500.000

742351 Приходи које својом делатношћу остварују општински 
органи организације и службе

3.000.000

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку

500.000

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 
налогу и казни изречених у управном поступку у корист 
нивоа општина

3.000.000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 5.000.000

  СВЕГА 74: 49.900.000

77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАС-
ХОДА

 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 
општине из претходне године

4.000.000

  СВЕГА 77: 4.000.000

3 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година

12.482.718

  УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (7+3) 942.608.069

Члан 7.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:

Еко-
номска 
класи-

фикација

ОПИС Средства 
буџета

Средства 
буџета из 
осталих 
извора

УКУПНО 

1  2 3 4 5

41 Расходи за запослене 370.147.279 0 370.147.279

411 Плате, додаци и накнаде запослених 299.394.779 0 299.394.779

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

48.550.000 0 48.550.000

413 Накнаде у натури 1.300.000 0 1.300.000

414 Социјална давања запосленима 11.622.500 0 11.622.500

415 Накнада трошкова за запослене 6.380.000 0 6.380.000

416 Накнаде запосленима и остали 
посебни расходи

2.900.000 0 2.900.000

42 Коришћење услуга и роба 189.623.072 2.482.718 192.105.790

421 Стални трошкови 51.855.000 0 51.855.000

422 Трошкови путовања 900.000 0 900.000

423 Услуге по уговору 104.410.572 0 104.410.572

424 Специјализоване услуге 250.000 0 250.000
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1  2 3 4 5

425 Текуће поправке и одржавање 7.740.000 0 7.740.000

426 Материјал 24.467.500 2.482.718 26.950.218

46 Донације, дотације и трансфери 41.200.000 0 41.200.000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30.200.000 0 30.200.000

465 Дотације Републици по закону 11.000.000 0 11.000.000

47 Социјално осигурање и социјална 
заштита

2.800.000 0 2.800.000

472 Накнаде за социјалну заштиту 2.800.000 0 2.800.000

48 Остали расходи 321.355.000 0 321.355.000

481 Дотације невладиним организа-
цијама

310.950.000 0 310.950.000

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали

3.505.000 0 3.505.000

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

400.000 0 400.000

485 Накнада штете нанете од стрaне 
државних органа

6.500.000 0 6.500.000

499 Средства резерве 1.600.000 0 1.600.000

499111 Стална резерва 100.000 0 100.000

49912 1 Текућа резерва 1.500.000 0 1.500.000

51 Основна средства 3.300.000 10.000.000 13.300.000

512 Машине и опрема 3.300.000 10.000.000 13.300.000

  Укупни расходи: 930.125.351 12.482.718 942.608.069

Члан 8.
Расходи и издаци буџета по функционалној класифика-

цији, утврђени су у следећим износима:

Функцио-
нална

класифи-
кација

ФУНКЦИЈЕ Укупна 
средства Структура

1 2 3 4
010 Болест и инвалидност 1.500.000 0,16%
090 Социјална заштита некласификована на другом 

месту
7.244.721 0,77%

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови

1.600.000 0,17%

111 Извршни и законодавни органи 87.351.624 9,27%
130 Опште услуге 715.725.299 75,93%
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту
20.150.000 2,14%

220 Цивилна одбрана 400.000 0,04%
473 Туризам 4.753.500 0,50%
620 Развој заједнице 1.000.000 0,11%
810 Услуге рекреације и спорта 65.100.000 6,91%
820 Услуге културе 5.732.925 0,61%
830 Услуге емитовања и штампања 1.500.000 0,16%
912 Основно образовање 30.550.000 3,24%

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 942.608.069 100,00%

Члан 9. 
Планирани капитални издаци за 2023, 2024. и 2025. годину, приказани су у следећој табели:

Редни
 број Назив капиталног пројекта Шифра програма/ програмске 

активности/пројекта
Синтетички 

конто 
Извор 

финансирања 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Улагање у машине и опрему 0602/0602-4005

0902/0902-0016
5122 01 3.300.000 3.415.500 3.552.120

2 Улагање у машине и опрему 0602/0602-4005 5122 13 10.000.000
  УКУПНО:  13.300.000  3.415.500 3.552.120 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупна средства буџета у износу од 930.125.351 динар и 12.482.718 динара из других извора финансирања распоређују 

се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по кори-
сницима и ближим наменама, програмима, програмским активностима и пројектима:
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Опис Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства за 

2023. годину

Пројекција 
средстава 

из буџета за 
2024. годину

Пројекција 
средстава 

из буџета за 
2025. годину

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
                       
1           Председник ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          
    2101       ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ        
    2101-0002       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа – 

Председник
       

      111     Опште јавне услуге          
        411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 37.015.572 0 37.015.572 38.311.117 39.843.562
        412   Социјални доприноси на терет послодавца 6.000.000 0 6.000.000 6.210.000 6.458.400
        414   Социјална давања запосленима  710.000 0 710.000 734.850 764.244
        415   Накнаде трошкова за запослене  600.000 0 600.000 621.000 645.840
        421   Стални трошкови 800.000 0 800.000 828.000 861.120
        422   Трошкови путовања 700.000 0 700.000 724.500 753.480
        423   Услуге по уговору 24.192.552 0 24.192.552 25.039.291 26.040.863
        424   Специјализоване услуге 50.000 0 50.000 51.750 53.820
            Извори финансирања за функцију 111:          
          01 Општи приходи и примања буџета 70.068.124   70.068.124 72.520.508 75.421.329
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            Функција 111: 70.068.124 0 70.068.124 72.520.508 75.421.329
            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:          
          01 Општи приходи и примања буџета 70.068.124   70.068.124 72.520.508 75.421.329
            Свега за програмску активност 2101-0002: 70.068.124 0 70.068.124 72.520.508 75.421.329
    2101-4001       ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб          
      111     Опште јавне услуге          
        423   Услуге по уговору 2.000.000 0 2.000.000 2.070.000 2.152.800
        426   Материјал 200.000 0 200.000 207.000 215.280
            Извори финансирања за функцију 111:          
          01 Општи приходи и примања буџета 2.200.000   2.200.000 2.277.000 2.368.080
            Функција 111: 2.200.000 0 2.200.000 2.277.000 2.368.080
            Извори финансирања за пројекат 2101-4001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 2.200.000   2.200.000 2.277.000 2.368.080
            Свега за пројекат 2101-4001: 2.200.000 0 2.200.000 2.277.000 2.368.080
            Укупно извори финансирања за функцију 111:          
          01 Општи приходи и примања буџета 72.268.124   72.268.124 74.797.508 77.789.409
            Свега за функцију 111: 72.268.124 0 72.268.124 74.797.508 77.789.409
            Извори финансирања за Раздео 1:          
          01 Општи приходи и примања буџета 72.268.124   72.268.124 74.797.508 77.789.409
            Свега за Раздео 1: 72.268.124 0 72.268.124 74.797.508 77.789.409
2           ОПШТИНСКА УПРАВА          
    0902       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА          
    0902-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други 

облици помоћи
         

      010     Болест и инвалидност          
        472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Извори финансирања за функцију 010:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Функција 010: 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Свега за програмску активнност 0902-0001: 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
    0902-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други 

облици помоћи
         

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту          
        426   Материјал 0 950.000 950.000 0 0
        472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800.000 0 800.000 828.000 861.120
            Извори финансирања за функцију 090:          
          01 Општи приходи и примања буџета 800.000   800.000 828.000 861.120
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   950.000 950.000    
            Функција 090: 800.000 950.000 1.750.000 828.000 861.120
            Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 800.000   800.000 828.000 861.120
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   950.000 950.000    
            Свега за програмску активнност 0902-0001: 800.000 950.000 1.750.000 828.000 861.120
    0902-4019       ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима          
      090     Социјална заштита некласификована на другом месту          
        426   Материјал 1.200.000 1.532.718 2.732.718 1.242.000 1.291.680
            Извори финансирања за функцију 090:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.200.000   1.200.000 1.242.000 1.291.680
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   1.532.718 1.532.718    
            Функција 090: 1.200.000 1.532.718 2.732.718 1.242.000 1.291.680
            Извори финансирања за пројекат 0902-4019          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.200.000   1.200.000 1.242.000 1.291.680
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   1.532.718 1.532.718    
            Свега за пројекат 0902-4019: 1.200.000 1.532.718 2.732.718 1.242.000 1.291.680
            Укупно извори финансирања за функцију 090:          
          01 Општи приходи и примања буџета 2.000.000   2.000.000 2.070.000 2.152.800
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.482.718 2.482.718    
            Свега за функцију 090: 2.000.000 2.482.718 4.482.718 2.070.000 2.152.800
    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ          
    0602-0009       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва          
      110     Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови
       

        499   Средства резерве 1.500.000   1.500.000    
            Извори финансирања за функцију 110:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000    
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            Функција 110: 1.500.000   1.500.000    
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000    
            Свега за програмску активност 0602-0009: 1.500.000   1.500.000    
    0602-0010       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва          
      110     Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови
       

        499   Средства резерве 100.000   100.000    
            Извори финансирања за функцију 110:          
          01 Општи приходи и примања буџета 100.000   100.000    
            Функција 110: 100.000   100.000    
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:          
          01 Општи приходи и примања буџета 100.000   100.000    
            Свега за програмску активност 0602-0010: 100.000   100.000    
            Укупно извори финансирања за функцију 110:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.600.000   1.600.000    
            Свега за функцију 110: 1.600.000   1.600.000    
    0602-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
       

      130     Опште услуге          
        411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 253.294.779 0 253.294.779 262.160.096 272.646.500
        412   Социјални доприноси на терет послодавца 41.000.000 0 41.000.000 42.435.000 44.132.400
        413   Накнаде у натури 1.300.000 0 1.300.000 1.345.500 1.399.320
        414   Социјална давања запосленима 10.755.000 0 10.755.000 11.131.425 11.576.682
        415   Накнаде трошкова за запослене 5.600.000 0 5.600.000 5.796.000 6.027.840
        416   Награде запосленима и остали посебни расходи 2.900.000 0 2.900.000 3.001.500 3.121.560
        421   Стални трошкови 40.850.000 0 40.850.000 42.279.750 43.970.940
        422   Трошкови путовања 100.000 0 100.000 103.500 107.640
        423   Услуге по уговору 46.138.020 0 46.138.020 47.752.851 49.662.965
        426   Материјал 22.297.500 0 22.297.500 23.077.913 24.001.029
        463   Трансфери осталим нивоима власти 200.000 0 200.000 207.000 215.280
        465   Остале дотације и трансфери 11.000.000 0 11.000.000 11.385.000 11.840.400
        481   Дотације невладиним организацијама 250.000.000 0 250.000.000 258.750.000 269.100.000
        482   Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3.500.000 0 3.500.000 3.622.500 3.767.400
        483   Новчане казне и пенали по решењу судова 400.000 0 400.000 414.000 430.560
        485   Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа
6.500.000 0 6.500.000 6.727.500 6.996.600

            Извори финансирања за функцију 130:          
          01 Општи приходи и примања буџета 695.835.299   695.835.299 720.189.534 748.997.116
            Функција 130: 695.835.299 0 695.835.299 720.189.534 748.997.116
            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 695.835.299   695.835.299 720.189.534 748.997.116
            Свега за Програмску активност 0602-0001: 695.835.299 0 695.835.299 720.189.534 748.997.116
    0602-4004       ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање пословне зграде          
      130     Опште услуге          
        425   Текуће поправке и одржавање 1.040.000 0 1.040.000 1.076.400 1.119.456
            Извори финансирања за функцију 130:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.040.000   1.040.000 1.076.400 1.119.456
            Функција 130: 1.040.000 0 1.040.000 1.076.400 1.119.456
            Извори финансирања за пројекат 0602-4004:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.040.000   1.040.000 1.076.400 1.119.456
            Свега за пројекат 0602-4004: 1.040.000 0 1.040.000 1.076.400 1.119.456
    0602-4005       ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имо-

вине
       

      130     Опште услуге          
        425   Текуће поправке и одржавање 5.700.000 0 5.700.000 5.899.500 6.135.480
        512   Машине и опрема 3.100.000 10.000.000 13.100.000 3.208.500 3.336.840
            Извори финансирања за функцију 130:          
          01 Општи приходи и примања буџета 8.800.000   8.800.000 9.108.000 9.472.320
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година
  10.000.000 10.000.000    

            Функција 130: 8.800.000 10.000.000 18.800.000 9.108.000 9.472.320
            Извори финансирања за пројекат 0602-4005:          
          01 Општи приходи и примања буџета 8.800.000   8.800.000 9.108.000 9.472.320
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година
  10.000.000 10.000.000    

            Свега за пројекат 0602-4005: 8.800.000 10.000.000 18.800.000 9.108.000 9.472.320
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    0602-4006       ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада Матичне службе          
      130     Опште услуге          
        422   Трошкови путовања 50.000 0 50.000 51.750 53.820
            Извори финансирања за функцију 130:          
          01 Општи приходи и примања буџета 50.000   50.000 51.750 53.820
            Функција 130: 50.000 0 50.000 51.750 53.820
            Извори финансирања за пројекат 0602-4006:          
          01 Општи приходи и примања буџета 50.000   50.000 51.750 53.820
            Свега за пројекат 0602-4006: 50.000 0 50.000 51.750 53.820
            Укупно извори финансирања за функцију 130:          
          01 Општи приходи и примања буџета 705.725.299   705.725.299 730.425.684 759.642.712
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   10.000.000 10.000.000    
            Свега за функцију 130: 705.725.299 10.000.000 715.725.299 730.425.684 759.642.712
    0602-0002       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних 

заједница
         

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту          
        421   Стални трошкови 10.000.000 0 10.000.000 10.350.000 10.764.000
        423   Услуге по уговору 9.450.000 0 9.450.000 9.780.750 10.171.980
        425   Текуће поправке и одржавање 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Извори финансирања за функцију 160:          
          01 Општи приходи и примања буџета 19.950.000   19.950.000 20.648.250 21.474.180
            Функција 160: 19.950.000 0 19.950.000 20.648.250 21.474.180
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:          
          01 Општи приходи и примања буџета 19.950.000   19.950.000 20.648.250 21.474.180
            Свега за Програмску активност 0602-0002: 19.950.000 0 19.950.000 20.648.250 21.474.180
    0602-0006       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови          
      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту          
        423   Услуге по уговору 180.000 0 180.000 186.300 193.752
        426   Материјал 20.000 0 20.000 20.700 21.528
            Извори финансирања за функцију 160:          
          01 Општи приходи и примања буџета 200.000   200.000 207.000 215.280
            Функција 160: 200.000 0 200.000 207.000 215.280
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:          
          01 Општи приходи и примања буџета 200.000   200.000 207.000 215.280
            Свега за програмску активност 0602-0006: 200.000 0 200.000 207.000 215.280
            Укупно извори финансирања за функцију 160:          
          01 Општи приходи и примања буџета 20.150.000   20.150.000 20.855.250 21.689.460
            Свега за функцију 160: 20.150.000 0 20.150.000 20.855.250 21.689.460
    0602-0014       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним 

ситуацијама
         

      220     Цивилна одбрана          
        424   Специјализоване услуге 200.000 0 200.000 207.000 215.280
        426   Материјал 200.000 0 200.000 207.000 215.280
            Извори финансирања за функцију 220:          
          01 Општи приходи и примања буџета 400.000   400.000 414.000 430.560
            Функција 220: 400.000 0 400.000 414.000 430.560
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:          
          01 Општи приходи и примања буџета 400.000   400.000 414.000 430.560
            Свега за програмску активност 0602-0014: 400.000 0 400.000 414.000 430.560
    0602-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
       

      620     Развој заједнице          
        423   Услуге по уговору 500.000 0 500.000 517.500 538.200
        425   Текуће поправке и одржавање 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Извори финансирања за функцију 620:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000   1.000.000 1.035.000 1.076.400
            Функција 620: 1.000.000 0 1.000.000 1.035.000 1.076.400
            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000   1.000.000 1.035.000 1.076.400
            Свега за програмску активност 0602-0001: 1.000.000 0 1.000.000 1.035.000 1.076.400
            Укупно извори финансирања за функцију 620:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000   1.000.000 1.035.000 1.076.400
            Свега за функцију 620: 1.000.000 0 1.000.000 1.035.000 1.076.400
    1301       ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ          
    1301-0002       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту        
      810     Услуге рекреације и спорта          
        423   Услуге по уговору 5.000.000 0 5.000.000 5.175.000 5.382.000
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        451   Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-

зацијама
100.000 0 100.000 103.500 107.640

        481   Дотације невладиним организацијама 60.000.000 0 60.000.000 62.100.000 64.584.000
            Извори финансирања за функцију 810:          
          01 Општи приходи и примања буџета 65.100.000   65.100.000 67.378.500 70.073.640
            Функција 810: 65.100.000 0 65.100.000 67.378.500 70.073.640
            Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:          
          01 Општи приходи и примања буџета 65.100.000   65.100.000 67.378.500 70.073.640
            Свега за програмску активност 1301-0002: 65.100.000 0 65.100.000 67.378.500 70.073.640
    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА          
    1201-0004       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања    
      830     Услуге емитовања и штампања          
        423   Услуге по уговору 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Извори финансирања за функцију 830:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Функција 830: 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:          
          01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000   1.500.000 1.552.500 1.614.600
            Свега за програмску активност 1201-0004: 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
    2003       ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ          
    2003-4017       ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа          
      912     Основно образовање          
        463   Трансфери осталим нивоима власти 30.000.000 0 30.000.000 31.050.000 32.292.000
            Извори финансирања за функцију 912:          
          01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000   30.000.000 31.050.000 32.292.000
            Функција 912: 30.000.000 0 30.000.000 31.050.000 32.292.000
            Извори финансирања за пројекат 2003-4017:          
          01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000   30.000.000 31.050.000 32.292.000
            Свега за пројекат 2003-4017: 30.000.000 0 30.000.000 31.050.000 32.292.000
    2003-4018       ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка 

значка
       

      912     Основно образовање          
        423   Услуге по уговору 50.000 0 50.000 51.750 53.820
        472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Извори финансирања за функцију 912:          
          01 Општи приходи и примања буџета 550.000   550.000 569.250 592.020
            Функција 912: 550.000 0 550.000 569.250 592.020
            Извори финансирања за пројекат 2003-4018:          
          01 Општи приходи и примања буџета 550.000   550.000 569.250 592.020
            Свега за пројекат 2003-4018: 550.000 0 550.000 569.250 592.020
            Укупно извори финансирања за функцију 912:          
          01 Општи приходи и примања буџета 30.550.000   30.550.000 31.619.250 32.884.020
            Свега за функцију 912: 30.550.000 0 30.550.000 31.619.250 32.884.020
            Извори финансирања за Раздео 2:          
          01 Општи приходи и примања буџета 829.525.299   829.525.299 856.902.684 891.178.792
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година
  10.000.000 10.000.000    

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.482.718 2.482.718    
            Свега за Раздео 2: 829.525.299 12.482.718 842.008.017 856.902.684 891.178.792
  2.1         ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ 

БЕОГРАД”
     

    0902       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА          
    0902-0016       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Дневне услуге у заједници          
      090     Социјална заштита некласификована на другом месту          
        49411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.678.503 0 1.678.503 1.737.251 1.806.741
        49412   Социјални доприноси на терет послодавца 300.000 0 300.000 310.500 322.920
        49414   Социјална давања запосленима 27.500 0 27.500 28.463 29.601
        49415   Накнаде трошкова за запослене 36.000 0 36.000 37.260 38.750
        49421   Стални трошкови 15.000 0 15.000 15.525 16.146
        49423   Услуге по уговору 200.000 0 200.000 207.000 215.280
        49426   Материјал 300.000 0 300.000 310.500 322.920
        49482   Порези, обавезне таксе и казне 5.000 0 5.000 5.175 5.382
        49512   Машине и опрема 200.000 0 200.000 207.000 215.280
            Извори финансирања за функцију 090:          
          01 Општи приходи и примања буџета 2.762.003   2.762.003 2.858.673 2.973.020
            Функција 090: 2.762.003 0 2.762.003 2.858.673 2.973.020
            Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:          
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          01 Општи приходи и примања буџета 2.762.003   2.762.003 2.858.673 2.973.020
            Свега за програмску активност 0902-0016: 2.762.003 0 2.762.003 2.858.673 2.973.020
            Извори финансирања за Главу 2.1:          
          01 Општи приходи и примања буџета 2.762.003   2.762.003 2.858.673 2.973.020
            Свега за Главу 2.1: 2.762.003 0 2.762.003 2.858.673 2.973.020
  2.2         НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА          
    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА          
    1201-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних 

установа културе
         

      820     Услуге културе          
        49411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.525.925 0 3.525.925 3.649.332 3.795.306
        49412   Социјални доприноси на терет послодавца 600.000 0 600.000 621.000 645.840
        49414   Социјална давања запосленима 55.000 0 55.000 56.925 59.202
        49415   Накнаде трошкова за запослене 72.000 0 72.000 74.520 77.501
        49421   Стални трошкови 130.000 0 130.000 134.550 139.932
        49422   Tрошкови путовања 50.000 0 50.000 51.750 53.820
        49423   Услуге по уговору 1.200.000 0 1.200.000 1.242.000 1.291.680
        49426   Материјал 100.000 0 100.000 103.500 107.640
            Извори финансирања за функцију 820:          
          01 Општи приходи и примања буџета 5.732.925   5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Функција 820: 5.732.925 0 5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 5.732.925   5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Свега за програмску активност 1201-0001: 5.732.925 0 5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Укупно извори финансирања за функцију 820:          
          01 Општи приходи и примања буџета 5.732.925   5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Свега за функцију 820: 5.732.925 0 5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Извори финансирања за Главу 2.2:          
          01 Општи приходи и примања буџета 5.732.925   5.732.925 5.933.577 6.170.920
            Свега за Главу 2.2: 5.732.925 0 5.732.925 5.933.577 6.170.920
  2.3         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА 

„НОВИ БЕОГРАД”
   

    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА          
    1502-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма          
      473     Туризам          
        49411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.680.000 0 1.680.000 1.738.800 1.808.352
        49412   Социјални доприноси на терет послодавца 300.000 0 300.000 310.500 322.920
        49414   Социјална давања запосленима 27.500 0 27.500 28.463 29.601
        49415   Накнаде трошкова за запослене 36.000 0 36.000 37.260 38.750
        49421   Стални трошкови 60.000 0 60.000 62.100 64.584
        49423   Услуге по уговору 2.000.000 0 2.000.000 2.070.000 2.152.800
        49426   Материјал 150.000 0 150.000 155.250 161.460
            Извори финансирања за функцију 473:          
          01 Општи приходи и примања буџета 4.253.500   4.253.500 4.402.373 4.578.467
            Функција 473: 4.253.500 0 4.253.500 4.402.373 4.578.467
            Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 4.253.500   4.253.500 4.402.373 4.578.467
            Свега за програмску активност 1502-0001: 4.253.500 0 4.253.500 4.402.373 4.578.467
    1502-4020       ПРОЈЕКАТ: Излети грађана Новог Београда          
      473     Туризам          
        49423   Услуге по уговору 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Извори финансирања за функцију 473:          
          01 Општи приходи и примања буџета 500.000   500.000 517.500 538.200
            Функција 473: 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Извори финансирања за пројекат 1502-4020          
          01 Општи приходи и примања буџета 500.000   500.000 517.500 538.200
            Свега за пројекат 1502-4020 500.000 0 500.000 517.500 538.200
            Укупно извори финансирања за функцију 473:          
          01 Општи приходи и примања буџета 4.753.500   4.753.500 4.919.873 5.116.667
            Функција 473: 4.753.500 0 4.753.500 4.919.873 5.116.667
            Извори финансирања за Главу 2.3:          
          01 Општи приходи и примања буџета 4.753.500   4.753.500 4.919.873 5.116.667
            Свега за Главу 2.3: 4.753.500 0 4.753.500 4.919.873 5.116.667
            Извори финансирања за Раздео 2:          
          01 Општи приходи и примања буџета 842.773.727   842.773.727 870.614.807 905.439.400
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   10.000.000 10.000.000    
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.482.718 2.482.718    
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            Свега за Раздео 2: 842.773.727 12.482.718 855.256.445 870.614.807 905.439.400
3           СКУПШТИНА          
    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМО-

УПРАВЕ
         

    2101-0001       ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине          
      111     Опште јавне услуге          
        411   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.200.000 0 2.200.000 2.277.000 2.368.080
        412   Социјални доприноси на терет послодавца 350.000 0 350.000 362.250 376.740
        414   Социјална давања запосленима 47.500 0 47.500 49.163 51.129
        415   Накнаде трошкова за запослене 36.000 0 36.000 37.260 38.750
        423   Услуге по уговору 11.500.000 0 11.500.000 11.902.500 12.378.600
        481   Дотације невладиним организацијама 950.000 0 950.000 983.250 1.022.580
            Извори финансирања за функцију 111:          
          01 Општи приходи и примања буџета 15.083.500   15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Функција 111: 15.083.500 0 15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:          
          01 Општи приходи и примања буџета 15.083.500   15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Свега за програмску активност 2101-0001: 15.083.500 0 15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Укупно извори финансирања за функцију 111:          
          01 Општи приходи и примања буџета 15.083.500   15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Свега за функцију 111: 15.083.500 0 15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Извори финансирања за Раздео 3:          
          01 Општи приходи и примања буџета 15.083.500   15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Свега за Раздео 3: 15.083.500 0 15.083.500 15.611.423 16.235.879
            Извори финансирања за разделе (I+II+III):          
          01 Општи приходи и примања буџета 930.125.351   930.125.351 961.023.738 999.464.688
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   10.000.000 10.000.000    
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.482.718 2.482.718    
            Свега за разделе (I+II+III): 930.125.351 12.482.718 942.608.069 961.023.738 999.464.688
            Извори финансирања за Програм 04:          
          01 Општи приходи и примања буџета 4.753.500   4.753.500    
            Свега за Програм 04: 4.753.500 0 4.753.500 4.919.873 5.116.667
            Извори финансирања за Програм 09:          
          01 Општи приходи и примања буџета 30.550.000   30.550.000    
            Свега за Програм 09: 30.550.000 0 30.550.000 31.619.250 32.884.020
            Извори финансирања за Програм 11:          
          01 Општи приходи и примања буџета 6.262.003   6.262.003    
          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2.482.718 2.482.718    
            Свега за Програм 11: 6.262.003 2.482.718 8.744.721 6.481.173 6.740.420
            Извори финансирања за Програм 13:          
          01 Општи приходи и примања буџета 7.232.925   7.232.925    
            Свега за Програм 13: 7.232.925 0 7.232.925 7.486.077 7.785.520
            Извори финансирања за Програм 14:          
          01 Општи приходи и примања буџета 65.100.000   65.100.000    
            Свега за Програм 14: 65.100.000 0 65.100.000 67.378.500 70.073.640
            Извори финансирања за Програм 15:          
          01 Општи приходи и примања буџета 728.875.299   728.875.299    
          13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   10.000.000 10.000.000    
            Свега за Програм 15: 728.875.299 10.000.000 738.875.299 752.729.934 782.839.132
            Извори финансирања за Програм 16:          
          01 Општи приходи и примања буџета 87.351.624   87.351.624    
            Свега за Програм 16: 87.351.624 0 87.351.624 90.408.931 94.025.288
            Укупно: 930.125.351 12.482.718 942.608.069 961.023.738 999.464.688

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11.
Средства буџета у износу од 930.125.351 динар и средства у износу од 12.482.718 динара из других извора финансирања 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији у табели и опредељена су за извршавање циљева предвиђених у 
следећем приказу:

Програм/Програмска 
активност/Пројекат Шифра Опис Средства из 

буџета 

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства у

2023. години

Средства 
из буџета у 

2024. 
години

Средства из 
буџета у

2025. години

1 2 3 5 6 7 8 9
ПРОГРАМ 4 1502 Развој туризма 4.753.500 0 4.753.500 4.919.873 5.116.667
Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма 4.253.500 0 4.253.500 4.402.373 4.578.467
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1 2 3 5 6 7 8 9
Пројекат 1502-4020 Излети грађана Новог Београда 500.000 0 500.000 517.500 538.200
ПРОГРАМ 9 2003 Основно образовање 30.550.000 0 30.550.000 31.619.250 32.884.020
Пројекат 2003-4017 Одржавање основних школа 30.000.000 0 30.000.000 31.050.000 32.292.000
Пројекат 2003-4018 Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка 550.000 0 550.000 569.250 592.020
ПРОГРАМ 11 0902 Социјална и дечија заштита 6.262.003 2.482.718 8.744.721 6.481.173 6.740.420
Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита 1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600
Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 800.000 950.000 1.750.000 828.000 861.120
Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници 2.762.003 0 2.762.003 2.858.673 2.973.020
Пројекат 0902-4019 Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 1.200.000 1.532.718 2.732.718 1.242.000 1.291.680
ПРОГРАМ 13 1201 Развој културе и информисања 7.232.925 0 7.232.925 7.486.077 7.785.520
Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 5.732.925 0 5.732.925 5.933.577 6.170.920
Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног инфор-

мисања
1.500.000 0 1.500.000 1.552.500 1.614.600

ПРОГРАМ 14 1301 Развој спорта и омладине 65.100.000 0 65.100.000 67.378.500 70.073.640
Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 65.100.000 0 65.100.000 67.378.500 70.073.640
ПРОГРАМ 15 0602 Опште услуге локалне самоуправе 728.875.299 10.000.000 738.875.299 752.729.934 782.839.132
Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општин-

ска управа
695.835.299 0 695.835.299 720.189.534 748.997.116

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој 
заједнице

1.000.000 0 1.000.000 1.035.000 1.076.400

Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница 19.950.000 0 19.950.000 20.648.250 21.474.180
Програмска активност 0602-0006 Инспекцијски послови 200.000 0 200.000 207.000 215.280
Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва 1.500.000 0 1.500.000    
Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва 100.000 0 100.000    
Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 400.000 0 400.000 414.000 430.560
Пројекат 0602-4004 Текуће одржавање пословне зграде 1.040.000 0 1.040.000 1.076.400 1.119.456
Пројекат 0602-4005 Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине 8.800.000 10.000.000 18.800.000 9.108.000 9.472.320
Пројекат 0602-4006 Финансирање рада Матиче службе 50.000 0 50.000 51.750 53.820
ПРОГРАМ 16 2101 Политички систем локалне самоуправе 87.351.624 0 87.351.624 90.408.931 94.025.288
Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине 15.083.500 0 15.083.500 15.611.423 16.235.879
Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник 70.068.124 0 70.068.124 72.520.508 75.421.329
Пројекат 2101-4001 Новобеоградски клуб 2.200.000 0 2.200.000 2.277.000 2.368.080
УКУПНО ПРОГРАМИ: 930.125.351 12.482.718 942.608.069 961.023.738 999.464.688

Члан 12.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских ак-

тивности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, дати су у следећој табели:

ПРОГРАМ/ Програмска актив-
ност и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност у 
базној 2022. 

години

Циљна 
вредност 

у 2023. 
години

Циљна 
вредност 

у 2024. 
години

Циљна 
вредност 

у 2025. 
години

Извор 01 Остали 
извори Сви извори 

Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1502 Програм 4: Развој туризма 500.000 0 500.000
4020 Пројекат: Излети грађана Новог Београда 500.000 0 500.000

  Одговорно лице: Ненад Гавриловић                
    1. Унапређење туристичке 

понуде за грађане Новог 
Београда

1. Број жена учесница излета 2200 2250 2400 2500      

      1. Број мушкараца учесника 
излета

1600 1650 1800 1900      

2003 Програм 9: Основно образовање 550.000 0 550.000
4018 Пројекат: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка 550.000 0 550.000

  Одговорно лице: Оливера Вишњић                
    1. Унапређење квалитета 

образовања и подстицање 
ђака на постизање успеха 
током школовања

1. Број девојчица добитница 
дипломе „Вук Караџић”

320 330 340 350      

      2. Број дечака добитника 
дипломе „Вук Караџић”

130 135 140 150      

      3. Број девојчица добитница 
награде Читалачка значка

300 330 350 370      

      4. Број дечака добитника 
награде Читалачка значка

135 145 160 170      

      5. Број девојчица које су 
добиле похвалнице за 
учешће

1650 1700 1750 1800      

      6. Број дечака који су 
добили похвалнице за 
учешће

550 600 650 700      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
0902 Програм 11: Социјална и дечија заштита 6.262.003 2.482.718 8.744.721
0001 Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита 1.500.000 0 1.500.000

  Одговорно лице: Оливера Вишњић        
    1. Унапређење материјалног 

положаја бораца и њихових 
породица

1. Број породица 172 175 178 178      

0001 Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи 800.000 950.000 1.750.000
  Одговорно лице: Оливера Вишњић                
    1. Подршка породици 1. Број плаћених

трошкова сахрањивања 
женских лица

5 7 9 9      

      2. Број плаћених
трошкова сахрањивања 
мушких лица

18 20 22 22      

0016 Програмска активност: Дневне услуге у заједници 2.762.003 0 2.762.003
  Одговорно лице: Немања Богатинчевић                
    1. Умрежавање локал-

них актера који се баве 
социјалном политиком, 
кроз заједничко коришћење 
материјалних, техничких 
и просторних капаци-
тета Центра, како би се 
унапредио квалитет и обим 
садржаја намењен лицима 
из осетљивих категорија

1. Број реализованих едука-
ција за стара лица

55 60 66 72      

  2. Број реализованих сесија 
за ОСИ

44 48 53 63      

2. Пружање подршке лици-
ма из осетљивих категорија 
становништва кроз дневне 
услуге (коришћење сензор-
не собе за децу са сметњама 
у развоју, коришћење радно 
окупационе активности за 
ОСИ, спортске активно-
сти за ОСИ и стара лица, 
ИНФО пулт за Роме)

1. Број породица које користе 
сензорну собу 

80 88 98 106      

  2. Број одржаних сензорних 
рехабилитационих сесија

2400 2640 2900 3200      

  3. Број старијих жена које 
користе радно окупационе 
радионице

65 72 78 86      

      4. Број старијих мушкараца 
који користе радно окупацио-
не радионице

71 78 86 95      

      5. Број ОСИ женског пола 
које користе радно окупацио-
не радионице 

42 46 50 55      

      6. Број ОСИ мушког пола који 
користе радно окупационе 
радионице 

61 67 74 82      

4019 Пројекат: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 1.200.000 1.532.718 2.732.718
  Одговорно лице: Оливера Вишњић                
    1. Побољшање социјално 

економских услова живота 
грађана који припадају 
осетљивим социјалним 
групама

1. Број корисница које су 
добиле грађевински материјал 
или сеоску кућу за побољша-
ње животних услова

3 9 9 9      

      2. Број корисника који су до-
били грађевински материјал 
или сеоску кућу за побољша-
ње животних услова

3 9 9 9      

1201 Програм 13: Развој културе и информисања 5.732.925 0 5.732.925
0001 Програмска активност: Функционисање локалних установа културе 5.732.925 0 5.732.925

  Одговорно лице: Драган Илић                
    1. Подстицање развоја кул-

туре кроз јачање капацитета 
културне инфраструктуре

1. Број посетилаца културних 
манифестација

18.000 20.000 23.000 30.000      

      2. Број реализованих култур-
них манифестација

11 13 15 18      

    2. Промовисање и афир-
мисање савремене ликовне 
тенденције и охрабривање 
локалне иницијативе у по-
кретању будућих културних 
и уметничких пројеката

1. Број реализованих изложби 26 26 28 28      

      2. Број посетилаца изложби 1.800 2.000 2.150 2.300      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1301 Програм 14: Развој спорта и омладине 65.100.000 0 65.100.000

0002 Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту 65.100.000 0 65.100.000

  Одговорно лице: Оливера Вишњић                
    1. Унапређење предшкол-

ског и школског 
спорта

1. Број девојчица које су 
укључене у школска спортска 
такмичења

265 280 300 320      

      2. Број дечака који су укљу-
чени у школска спортска 
такмичења

335 350 370 400      

    3. Број објеката који је досту-
пан за коришћење
предшколском и школском 
спорту

18 18 18 18      

2101 Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 2.200.000 0 2.200.000

4001 Пројекат: Новобеоградски клуб 2.200.000 0 2.200.000

  Одговорно лице: Оливера Вишњић                

    1. Унапређење квалитета 
живота грађана Новог 
Београда

1. Број жена чланица „Ново-
београдског клуба”

43.000 43.500 44.500 46.000      

      1. Број мушкараца чланова 
„Новобеоградског клуба”

25.000 25.500 26.500 28.000      

    2. Развој великог броја услу-
га доступних грађанима 
Новог Београда

1. Број реализованих 
активности

42 44 46 47      

Образложење програмског дела Одлуке о буџету за 2023. 
годину

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 
942.608.069 динара, од чега из средстава буџета 930.125.351 
динар и средстава из осталих извора у износу од 12.482.718 
динара врши се по програмима, програмским активности-
ма и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1:
Председник општине и општинско веће, своје функци-

онисање дефинишу кроз програм 16-2101 – Политички си-
стем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: 
Обављање основних функција изборних органа локалне са-
моуправе. Сектор – политички систем. 

Као учесник овог програма, планира следеће програмске 
активности и пројекте:

– Програмска активност 2101-0002: „Функционисање 
извршних органа – председник”. Укупни расходи у оквиру 
ове програмске активности износе 70.068.124 динара.

– Пројекат 2101-4001: „Новобеоградски клуб”. Укупни 
расходи за овај пројекат износе 2.200.000 динара.

Раздео 2:
– Општинска управа – своје функционисање дефинише 

кроз следеће програме:
Програм 11 – 0902– Социјална и дечија заштита
Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобу-

хватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем станов-
ништву општине. Сектор: Социјална заштита.

Као учесник овог програма, планиране су следеће про-
грамске активности и пројекти:

– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи 
и други облици помоћи – Борачка заштита”. Укупни расходи 
у оквиру ове програмске активности износе 1.500.000 динара.

– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помо-
ћи и други облици помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове 
програмске активности износе 1.750.000 динара.

– Пројекат 0902-4019: „Помоћ интерно расељеним и из-
беглим лицима”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта из-
носе 2.732.718 динара.

Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Оп-
ште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остваре-
ње права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. 
Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програ-
ма, планира следеће програмске активности и пројекте: 

– Програмска активност 0602-0001: „Функциониса-
ње локалне самоуправе и градских општина – Општинска 
управа”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активно-
сти износе 695.835.299 динара.

– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина – Развој заједни-
це”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности 
износе 1.000.000 динара.

– Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски по-
слови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активно-
сти износе 200.000 динара.

– Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска ре-
зерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активно-
сти износе 1.500.000 динара.

– Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска 
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активно-
сти износе 100.000 динара.

– Програмска активност 0602-0014: „Управљање у ван-
редним ситуацијама”. Укупни расходи у оквиру ове про-
грамске активности износе 400.000 динара.

– Пројекат 0602-4004: „Текуће одржавање пословне згра-
де”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 1.040.000 
динара.

– Пројекат 0602-4005: „Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру 
овог пројекта износе 18.800.000 динара.

– Пројекат 0602-4006: „Финансирање рада Матичне слу-
жбе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 50.000 
динара.

Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:
Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа 

спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и 
спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог програ-
ма планира следеће програмске активности и пројекте:
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– Програмска активност 1301-0002: „Подршка пред-
школском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру 
ове програмске активности износе 65.100.000 динара.

Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања
Опште образложење корисника: Очување, унапређење 

и представљање локалног културног наслеђа, добара и ба-
штине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као уче-
сник овог програма, планира следећу програмску актив-
ност:

– Програмска активност 1201-0004: „Остваривање и 
унапређење јавног интереса у области јавног информиса-
ња”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности 
износе 1.500.000 динара.

Програм 9 – 2003 – Основно образовање:
Опште образложење корисника: Доступност основног 

образовања свој деци са територије општине у складу са 
прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планирани 
су следећи пројекти:

– Пројекат 2003-4017: „Одржавање основних школа”. 
Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 30.000.000 
динара.

– Пројекат 2003-4018: „Награде за добитнике дипло-
ма „Вук Караџић” и „Читалачка значка”. Укупни расходи у 
оквиру овог пројекта износе 550.000 динара.

Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз 
програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. 
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за 
остварење права грађана на лакши и бржи начин у општи-
ни. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог 
програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 0602-0002: „Функционисање 
месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програм-
ске активности износе 19.950.000 динара.

Новобеоградска културна мрежа своје функционисање 
дефинише кроз: програм 13-1201 – Развој културе и инфор-
мисања. Као учесник овог програма, планира следеће про-
грамске активности и пројекте:

– Програмска активност 1201-0001: „Функционисање 
локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове 
програмске активности износе 5.732.925 динара.

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвали-
дитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише 
кроз програм 11-0902 – Социјална и дечија заштита. Као 
учесник овог програма, планира следећу програмску актив-
ност:

– Програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у за-
једници”. Укупни расходи у оквиру ове програмске актив-
ности износе 2.762.003 динара.

Туристичка организација за промоцију туризма, рекреа-
ције и здравог живота „Нови Београд” своје функциониса-
ње дефинише кроз програм 4-1502 – Развој туризма. Опште 
образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у 
општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као уче-
сник овог програма, планира следеће програмске активно-
сти и пројекте:

– Програмска активност 1502-0001: „Управљање разво-
јем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске ак-
тивности износе 4.253.500 динара.

– Пројекат 1502-4020: „Излети грађана Новог Београда”. 
Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 500.000 ди-
нара.

Раздео 3:
Скупштина општине своје функционисање дефинише 

кроз програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоу-

праве. Опште образложење корисника: Обављање основних 
функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор: 
Политички систем. Као учесник овог програма, планира 
следећу програмску активност:

– Програмска активност 2101-0001: „Функционисање 
Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске ак-
тивности износе 15.083.500 динара.

IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
У складу са Упутством за припрему Oдлуке о буџету 

локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 
2025. годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија, члан 36а Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон 
и 138/22) и Законa о начину одређивања максималног бро-
ја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18), број запослених код кори-
сника буџета општине утврђује се актом Скупштине Града 
Београда и не може прећи максималан број запослених.

Укупан број запослених на одређено и неодређено вре-
ме у Градској општини Нови Београд, код директних и ин-
директних корисника буџета износи 211 (28 запослених на 
одређено време, а 183 на неодређено време), укључујући и 
број запослених на одређено време ради замене одсутних 
запослених.

Укупан број запослених на одређено време, ангажова-
них због привремено повећаног обима посла (уговори о 
делу, уговори о привременим и повременим пословима, 
уговори закључени преко омладинске или студентске за-
друге), не може бити већи од 10% од броја запослених на 
неодређено време.

Члан 14.
У складу са Упутством за припрему Oдлуке о буџету 

локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 
2025. годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија маса средстава за плате планирана је у складу са 
чланом 44. Закона о буџету РС за 2023. годину („Службени 
гласник РС”, број 138/22) и чланом 27е Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 
118/21 – др. закон и 138/22). Плате запослених уређене су у 
складу са Законом о платама у државним органима и јав-
ним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06.... 
21/16 – др. закон и 113/17 – др. закон) и Уредбом о коефи-
цијентима за обрачун и исплату плата именованих и поста-
вљених лица и запослених у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 
– др. закон, 23/18, 95/18, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон 
и 123/21 – др. закон).

Приликом обрачуна и исплате плате за запослене у Но-
вобеоградској културној мрежи примењује се Уредба о ко-
ефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...58/14, 
113/17, 95/18, 86/19 – др. закон, 157/20 – др.закон, 19/21, 
48/21 и 123/21 – др. закон). 

У складу са Чланом 9. Закона о буџету Републике Србије 
за 2023. годину, постојећа основица за обрачун плата увећа-
ва се за 12.5% почев од плате за јануар 2023. године, за све 
директне и индиректне кориснике буџета Градске општине 
Нови Београд.
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Члан 15.
У складу са чланом 2. тачка 31., чланом 54. и чланом 

56. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон 
и 138/22) и чланом 44. Закона о буџету РС за 2023. годину 
(„Службени гласник РС”, број 138/22), у буџетској 2023. го-
дини неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, 
божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и 
примања запослених ради побољшања материјалног поло-
жаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 
1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, и другим актима, за директне и 
индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубилар-
них награда за запослене који су то право стекли у 2023. го-
дини и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2023. години се не могу исплаћивати запосле-
нима код корисника буџетских средстава награде и бону-
си који према међународним критеријумима представљају 
нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и 
бонуса.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и дру-
гих сталних и привремених радних тела не могу се повећа-
вати у 2023. години. 

Члан 16.
Председник општине је наредбодавац за извршење бу-

џета и одговоран је Скупштини општине за закониту, на-
менску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџет-
ских апропријација. Председник општине је одговоран за 
спровођење фискалне политике и управљање јавном имо-
вином, приходима и примањима, расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Председник општине може појединачним актом да пре-
несе овлашћење другом лицу да потписује налоге за троше-
ње средстава буџета.

Председник општине може обуставити привремено из-
вршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да 
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџе-
та смање. 

Члан 17.
Руководилац индиректног корисника буџетских сред-

става, одговоран је за преузимање обавеза и њихову вери-
фикацију, издавање захтева за плаћање које треба изврши-
ти из средстава органа којим руководи и издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету, као и за закони-
ту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација. Руководилац индиректног корисника буџет-
ских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 
1. овог члана на друга лица у индиректном кориснику бу-
џетских средстава. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за 
буџет и финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Корисници буџетских средстава дужни су да након 31. 
децембра по добијању информација о оствареним прихо-
дима/примањима и извршеним расходима/издацима, а која 
су се десила до 31. децембра, исте евидентирају у својим по-
моћним књигама под датумом до 31. децембра. 

Члан 18.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 1.500.000 динара. Средства текуће буџетске резерве ко-
ристе за непланиране сврхе, или за расходе за које у току 
године нису утврђене апропријације, или нису биле довољ-
не. Решење о употреби средстава текуће резерве доноси 
председник општине, на предлог начелника Одељења за бу-
џет и финансије.

Одобрена средства по овом основу представљају пове-
ћање апропријације директних корисника за одређене на-
мене и исказују се на економској класификацији за коју су 
средства усмерена.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% 
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имо-
вине за буџетску годину.

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резер-
ве доставља се Скупштини општине, уз Одлуку о завршном 
рачуну буџета.

Члан 19.
Стална буџетска резерва планирана је у износу од 

100.000 динара. Решење о употреби средстава сталне буџет-
ске резерве доноси председник општине, на предлог начел-
ника Одељења за буџет и финансије.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање 
расхода у отклањању последица ванредних околности, као 
што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, еколошка ката-
строфа и друге елементарне непогоде или ванредних дога-
ђаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проу-
зрокују штету већих размера.

Одобрена средства по овом основу представљају пове-
ћање апропријација директних корисника буџета и исказују 
се на економској класификацији за коју су средства усмере-
на. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске ре-
зерве доставља се Скупштини општине, уз Одлуку о завр-
шном рачуну буџета.

Члан 20.
Председник општине може донети одлуку о промени 

износа апропријације у складу са чланом 61. Закона о бу-
џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22).

Директни корисник буџетских средстава, уз одобре-
ње локалног органа управе надлежног за финансије, може 
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације 
за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, 
као и између глава унутар раздела тог директног корисника 
буџетских средстава.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора апро-
пријације могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не угро-
жава утврђене приоритете унутар буџета, председник општи-
не доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се ко-
ристити за намене које нису предвиђене буџетом или за наме-
не за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог 
члана не може бити већи од износа разлике између макси-
мално могућег износа средстава текуће буџетске резерве 
утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобре-
них средстава текуће буџетске резерве.
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Члан 21.
У случају да се буџету општине из другог нивоа власти 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући 
и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, 
чији износи нису могли бити познати у поступку доноше-
ња ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог 
акта, према члану 5. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. 
закон и 138/22), отвара одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 22.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати из-

вршење буџета и најмање два пута годишње информише 
Веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шесто-
месечног, односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. 
овог члана Веће доставља извештаје Скупштини општине. 
Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и 
извршења и образложење великих одступања.

Извештаји из става 1. овог члана се објављују на интер-
нет страници Градске општине Нови Београд, најкасније 15 
дана од дана подношења извештаја.

Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета, а у оквиру утврђене апропријације.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и 
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем 
нивоу, стални трошкови неопходни за несметано функцио-
нисање корисника буџетских средстава, трошкови текућих 
поправки и одржавања и материјал.

Члан 24.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход 

и издатак извршава из других извора прихода и примања 
(који нису извор 01 – општи приходи и примања буџета), 
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих 
прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода 
и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године 
дође до умањења одобрених апропријација због извршења 
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарају-
ће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што 
ће предложити умањење обавезе, односно продужење уго-
ворног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва Републике Србије, буџета локалне власти, осим органи-
зација за обавезно социјално осигурање, који користе по-
словни простор и покретне ствари којима управљају други 
корисници јавних средстава, намирују само трошкове по 
том основу.

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање 
трошкова није могуће извршити на основу раздвојених 
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши 
плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник 
из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију на-
сталих расхода. Рефундација из става 2. овог члана сматра 

се начином извршавања расхода у складу са Законом о бу-
џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22).

Други корисници јавних средстава који користе послов-
ни простор и покретне ствари којима управљају директни 
или индиректни корисници буџетских средстава, плаћају 
настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одр-
жавања, односно закупа, у складу са критеријумима које 
прописује извршни орган локалне власти.

Члан 26.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет бу-

џета само до износа апропријације утврђене одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну 
документацију за плаћање. Преузете обавезе, у складу са 
одобреним апропријацијама у 2022. години, а неизвршене у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза 
у 2023. години и извршавају се на терет одобрених апропри-
јација овом одлуком.

Члан 27.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, обавезни су да поступе у складу са 
прописима који уређују јавне набавке.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 
настале по основу комерцијалних трансакција измирују у 
року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 119/12, 68/15 , 113/17, 91/19, 44 /21 и 44/21 – др. 
закон).

Члан 28.
У року од 30 дана од дана ступања Одлуке о буџету, ди-

ректни корисници буџетских средстава, који су, у буџет-
ском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџет-
ских средстава, врше расподелу средстава индиректним 
корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о 
томе обавештавају сваког индиректног корисника.

Директном кориснику буџетских средстава, који не по-
ступи у складу са одредбама става 1. овог члана, неће се до-
зволити коришћење апропријација.

Индиректни корисници буџетских средстава који доно-
се финансијске планове на основу закона, дужни су да своје 
финансијске планове ускладе са одобреним апропријаци-
јама у буџету, у року од 45 дана од дана ступања на снагу 
Одлуке о буџету.

Члан 29.
Трансфери према индиректним корисницима буџетских 

средстава врше се са Раздела 2 – Општинска управа, као ди-
ректног корисника буџетских средстава.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да користе средства распоређена овом одлуком само 
за намене, односно програмске активности и пројекте одре-
ђене буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та сред-
ства одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну 
намену највише до износа утврђеног у посебном делу бу-
џета. Корисницима средстава буџета који одређени расход 
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних 
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за ре-
ализацију одређених расхода или издатака утроше средства 
која су остварили из других извора финансирања.
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Члан 30.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Градска општина Нови Београд, дужни су да најка-
сније до 30. новембра текуће буџетске године део од најма-
ње 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по 
Завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет општине.

Привредна друштва чији је оснивач Градска општина 
Нови Београд, или у којима Градска општина Нови Београд 
има учешће у власништву, дужна су да најкасније до 30. но-
вембра текуће буџетске године у буџет општине уплате нај-
мање 50% сразмерног дела добити по Завршном рачуну за 
2022. годину.

Надзорни одбор, односно скупштина друштва су одго-
ворни за поступање у складу са ст. 1. и 2. овог члана.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Скуп-
штине општине Нови Београд, обавеза по основу уплате до-
бити може бити умањена субјекту из ст. 1. и 2. овог члана, 
који донесе одлуку да из добити покрије губитак из ранијег 
периода, односно повећа капитал, а расположива ликвидна 
средства употреби за финансирање инвестиција. 

Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на 

рачун извршења буџета, до 31. децембра 2023. године, сва 
средства која нису утрошена за финансирање расхода и из-
датака у 2023. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету Градске општине Нови Београд 
за 2023. годину.

Члан 32.
Одељење за буџет и финансије доноси тромесечне пла-

нове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте 
за потрошњу, имајући у виду средства планирана за у бу-
џету за директне и индиректне кориснике, ликвидне могућ-
ности буџета и потребе корисника буџета према усвојеном 
плану.

Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средства 

у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансиј-
ске имовине исказују на терет капитала, односно не исказу-
ју расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 34.
Новчана средства буџета Градске општине Нови Београд 

и директних и индиректних корисника средстава буџета, 
као и других корисника јавних средстава, који су укључени 
у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на Кон-
солидованом рачуну трезора Градске општине Нови Бео-
град.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора Општине Нови Београд, која преостану по извршењу 
обавеза буџета општине, осим прихода за које је у посебном 
закону, односно пропису општине, утврђена намена која 
ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на 
домаћем финансијском тржишту новца у складу са Законом 
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, Градска општина Нови Београд 
се може задужити у складу са прописима.

Члан 36.
Веће градске општине даје сагласност на годишњи 

програм и измене програма пословања „Новобеоградске 
културне мреже”, Туристичке организације за промоцију 
туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” и 
Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидите-
том „Нови Београд” чији је оснивач Градска општина.

Члан 37.
Градска општина Нови Београд је у складу са Одлуком 

о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и 
градских општина и одређивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2023. години, у оба-
вези да доставља Секретаријату за финансије Градске упра-
ве Града Београда, редовне месечне извештаје о оствареним 
приходима и примањима и извршеним расходима и изда-
цима за 2023. годину.

Члан 38.
Ову одлуку доставити Министарству финансија РС 

– Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске 
управе Града Београда и објавити у „Службеном листу Гра-
да Београда”.

Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара 
2023. године.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-384, 28. децембра 2022. године

Председник 
Предраг Јушковић, с.р.

О б р а з л оже њ е

Буџет Градске општине Нови Београд за 2023. годи-
ну са пројекцијама за 2024. и 2025. годину припремљен је 
у складу са Законом о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/13, 63/13, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), Законом 
о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени 
гласник РС”, број 138/22), Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. за-
кон, 47/18 и 111/21) и Одлуком о утврђивању обима сред-
става за вршење послова Града и градских општина и одре-
ђивању прихода који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2023. години. 

У складу са складу са Законом о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 
118/2021, 118/2021 – др. закон и 138/2022), сви буџетски ко-
рисници исказују свој буџет на програмски начин. Одлуком 
о обиму средстава за вршење послова Града и градских оп-
штина и утврђивању прихода и примања који припадају Гра-
ду, односно градским општинама у 2023. години, утврђен је 
укупан обим јавних средстава Града Београда за 2023. годину, 
оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода 
између буџета Града и буџета градских општина, у циљу из-
миривања утврђених оквира за потрoшњу. 
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Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конфе-
ренцијом градова и општина, припремило униформну про-
грамску структуру са предлогом циљева и индикатора за ЈЛС 
која се примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне 
самоуправе, која садржи 17 програма на нивоу програмских 
активности са сходно усклађеним шифрама. У буџетској 2023. 
години примењиваће се програмска структура дефинисана 
Анексом 5, а који је ажуриран у септембру у 2021. године, са 
обавезом увођења родно одговорног буџетирања за све буџет-
ске кориснике. Усвојено мишљење је да се код административ-
них послова ЈЛС, не могу дефинисати циљеви и индикатори. 

Планирање расхода и издатака за наредне две фискалне 
године усаглашено је са дефинисаним основним макрое-
кономским претпоставкама за 2024. и 2025. годину Мини-
старства финансија РС, односно за реалан раст БДП-а од 
3,5% односно 4%.

Према Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење 
послова Града и градских општина и одређивању прихода 

који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. 
години, оквир буџета Градске општине Нови Београд за 
2023. годину износи 942.608.069 динара, који чине средства 
буџета у износу од 930.125.351 динар (извор финансирања 
01), нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година у износу од 10.000.000 динара (извор финансирања 
13) и процењена неутрошена средства трансфера од других 
нивоа власти из 2022. године у износу од 2.482.718 динара 
(извор финансирања 17).

Обим средстава за општу потрошњу билансиран је 
Одлуком о буџету, на начин да се обезбеде средства за фи-
нансирање расхода и издатака директних и индиректних 
корисника. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-
калне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. 
годину, у наставку образложења дата је Табела – Маса сред-
става за плате запослених исплаћена и планирана за 2022. 
годину, као и планирана маса за 2023. годину.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 
године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 
класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате 
исплаћена за септембар 

2022. године на економским 
класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на 
економским класификацијама 411 и 412

Ред-
ни 

број

Директни и инди-
ректни корисници 
буџетских средста-
ва локалне власти

Укупан 
број зап. 
у окто-

бру 2022. 
године 

из изво-
ра 01

Маса 
средстава 

за плате на 
извору 01 

Укупан 
број 

зап. у 
октобру 

2022. 
године 

из изво-
ра 04

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
04 

Укупан 
број 

зап. у 
октобру 

2022. 
године 

из 
извора 
05-08

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
05-08 

Маса 
средстава 

за плате на 
извору 01 

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
04 

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
05-08 

Укупан 
плани-

ран број 
зап. у 

децем-
бру 2023. 

године 
из изво-

ра 01

Маса 
средстава 

за плате на 
извору 01

Укупан 
плани-

ран број 
зап. у 

децем-
бру 2023. 

године 
из изво-

ра 04

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
04

Укупан 
планиран 
број зап. 
у децем-
бру 2023. 
године из 

извора 
05-08

Маса 
сред-
става 

за пла-
те на 

извору 
05-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Органи и службе 

локалне власти
198 285.400.000 0   0   24.887.337     268 339.860.351 0   0  

 Изабрана лица 7   0   0         7   0   0  
 Постављена лица 4   0   0         6   0   0  
 Запослени 187   0   0         255   0   0  

2 Установе културе 2 3.845.000 0   0   296.897     2 4.125.925 0   0  
 Постављена лица 1   0   0         1   0   0  
 Запослени 1   0   0         1   0   0  

3 Остале установе 
из области јавних 
служби које се 
финансирају из 
буџета (навести 
назив установе): 

2 3.355.000 0 0 0 0 277.176 0 0 2 3.958.503 0 0 0 0

1. Туристичка 
организација за 
промоцију тури-
зма, рекреације и 
здравог живота 
„Нови Београд”

1 1.660.000 0   0   138.588     1 1.980.000 0   0  

 Постављена лица 1   0   0         1   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
2. Центар за бригу 
о старима, деци и 
особама са инва-
лидитетом „Нови 
Београд”

1 1.695.000 0   0   138.588     1 1.978.503 0   0  

 Постављена лица 1   0   0         1   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
3. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
4. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
5. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 Дирекције осно-

ване од стране 
локалне власти

0   0   0         0   0   0  

 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  

5 Месне заједнице 0   0   0         0   0   0  
 Изабрана лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  

6 Предшколске 
установе 

0   0   0         0   0   0  

Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
Запослени 0   0   0         0   0   0  

7 Нове установе и 
органи (навести 
назив установа и 
органа): 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
2. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  
3. 0   0   0         0   0   0  
 Постављена лица 0   0   0         0   0   0  
 Запослени 0   0   0         0   0   0  

8 Укупно за све 
кориснике буџетa 
који се финанси-
рају са економских 
класификација 411 
и 412

202 292.600.000 0 0 0 0 25.461.410 0 0 272 347.944.779 0 0 0 0

 Изабрана лица 7   0   0         7   0   0  
 Постављена лица 7   0   0         9   0   0  
 Запослени 188   0   0         256   0   0  

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 5. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – 
пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТ-
СКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД” СА ЗАКОНОМ О ЈАВ-

НИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта јавног преду-

зећа Спортски центар „Нови Београд” са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист Града Београда”, број 105/16) 
у члану 6. у ставу 2. после алинеје „5221 – Пратеће актив-
ности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, 
мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта 
за бицикле, зимског смештаја приколица и др.”, додаје се 
алинеја која гласи:

_ „управљање обејктима – СРЦ „11. април” и Халом 
спортова „Ранко Жеравица”. 

Члан 2.
Члан 44. брише се.

Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са Зако-

ном о јавни м предузећима („Службени лист Града Београ-
да”, број 105/16) остају неизмењене.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-391, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 81. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 18. Статута 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, брoj 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИ-
ВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању Установе 

културе „Новобеоградска културна мрежа” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 38/15 и 60/17), (у даљем тексту: 
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oдлука), у члану 6. после става 1. додају се нови ст. 2 и 3. 
који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 2.
У члану 13. у ставу 2. после речи: „управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
У истом члану у ставу 3. после речи: „расписује се” дода-

је се реч: „најкасније”.
У истом члану у ставу 4. после речи: „запошљавање” до-

дају се речи: „на огласној табли или у просторијама установе”. 
Став 6. се мења се и гласи: „Управни одобр је дужан да 

поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
који се уређује управни поступак”.

Став 7. се брише. 
Досадашњи ст. 8, 9. и 10. постају ст. 7, 8. и 9. 
У ставу 9. реч „односно” се брише.
После става 9.  додаје се нови став 10. који гласи: „Уко-

лико Управни одбор не расп ише јавни конкурс у року који 
је утврђен у ставу 3. овог члана, обавезан је да о разлозима 
због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача”: 

Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 4.
У члану 15. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3 и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 5.
Члан 16. мења се тако да гласи:
„Управни одбор има пет чланова”.

Члан 6.
У члану 18. у ставу 3. број „30%” замењује се бројем: „40%”.
У истом члану у ставу 6. после речи: „припада накнада 

за рад” додају се речи: „под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача”.

Члан 7.
Члан 20. мења се тако да гласи: „Управни одбор установе:
– доноси статут;
– доноси друге опште акте установе, предвиђене зако-

ном и статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању установе;
– доноси програме рада установе, на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
– закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, односно до њего-
вог разрешења, а када је за директора именовано лице које 

је већ запослено у истој установи културе на неодређено 
време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом 
о раду;

– одлучује о другим питањима утврђеним законом и 
статутом установе”.

Члан 8.
У члану 23. у ставу 4. број „30%” замењује се бројем: „40%”.
У истом члану у ставу 8. после речи: „припада накнада 

за рад” додају се речи: „под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача”.

Члан 9.
Остале одредбе Одлуке о усклађивању одлуке о осни-

вању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 38/15 и 60/17) остају 
неизмењене.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-400, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине, на седници одржаној 28. 
децембра 2022. године, на основу члана 1. тачка 2, чл. 2, 4, 
5. и 6. Закона о платама у државним органима и јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 
63/06 – исправка др. закона, 116/08 – др. закони, 92/11, 99/11 
– др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон), Уредбе 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих 
и постављених лица и запослених у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 
123/17 – др. закон, 23/18, 95/18 – др. закон, 86/ 19 – др. закон, 
157/20 – др .закон и 123/21 – др. закон), а у вези са чланом 
39. ст. 1. и 6. Закона о систему плата запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 
95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), Посебног колективног угово-
ра за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, бр. 38/19, 55/20 и 51/22) и члана 18. став 1. 
тачка 4. Статута Градске општине Нови Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 
125/20), доноси 

ПРА ВИЛНИК
O СОЛИДАРНОJ ПОМОЋИ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и крите-

ријуми за доделу солидарне помоћи, као и висина солидар-
не помоћи, запосленима у органима Градске општине Нови 
Београд.

Члан 2.
Запослени има право на солидарну помоћ за случај:
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове 

уже породице или теже повреде запосленог;
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабили-

тацију запосленог или члана његове уже породице;



Број 117 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.

3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запо-

сленом за случај смрти члана уже породице;
7) месечну стипендију током редовног школовања за 

децу запосленог чија је смрт наступила као последица по-
вреде на раду или професионалног обољења – до висине 
месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Репу-
блици Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у 
предшколској установи послодавац је дужан да надокнади 
трошкове боравка у предшколској установи;

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, еле-
ментарних и других ванредних догађаја до висине неопо-
резивог износа који је предвиђен законом којим се уређује 
порез на доходак грађана;

9) рођења детета запосленог – у висини просечне ме-
сечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку органа надлежног за 
послове статистике;

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише 
до три просечне месечне зараде у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа надлежног за посло-
ве статистике, а на основу уредне документације;

11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног 
и социјалног положаја запосленог у складу са расположи-
вим финансијским средствима.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају 
се брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвоји-
лац, усвојеник и старатељ запосленог.

У случају да је више чланова уже породице запослено 
код послодавца, право на солидарну помоћ за члана уже 
породице из става 1. тач. 1, 2, 5, 8. и 9. остварује један за-
послени.

Дужа или тежа болест односно тежа повреда у смислу 
става 1. тачка 1. овог члана постоји ако је запослени одсу-
тан са рада најмање 30 дана непрекидно због спречености 
за рад услед болести, односно повреде.

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђе-
ним у ставу 1. тач. од 1. до 5. овог члана признаје се на осно-
ву уредне документације, у складу са средствима обезбеђе-
ним у буџету Градске општине Нови Београд, а највише до 
висине три просечне месечне зараде без пореза и доприно-
са у Републици Србији према последњем објављеном подат-
ку органа надлежног за послове статистике.

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6. 
овог члана признаје се породици и остварује се по захтеву 
члана породице који се подноси у року од 90 дана од дана 
када ј е наступио основ за исплату солидарне помоћи, најви-
ше до висине две просечне месечне зараде без пореза и до-
приноса у Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.

Породицу у смислу става 6. овог члана чине брачни и 
ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и 
старатељ.

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, 
уколико право на ортопедска помагала, апарате за рехаби-
литацију, лекове и др. није остварено у складу са другим 
прописима из области обавезног социјалног осигурања, бо-
рачко-инвалидске заштите и другим прописима.

Право на солидарну помоћ из става 1. тачка 11. овог 
члана запослени остварује према следећим критеријумима:

– запослени, чији износ нето зараде не прелази износ 
просечне зараде по запосленом у граду Београду, према по-
следњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике, пре доношења одлуке надлежног органа Градске 
општине о висини и начину исплате – пун износ солидарне 
помоћи;

– запосленом, чији је износ нето зараде већи од износа 
просечне зараде по запосленом у граду Београду, према по-
следњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, пре доношења Одлуке надлежног органа Градске 
општине о висини и начину исплате – износ умањен за 5%.

Одлуку о висини и начину исплате солидарне помо-
ћи запосленом из става 1. тачка 11. овог члана доноси на-
длежни орган Градске општине за сваку годину посебно, у 
складу са расположивим буџетским средствима.

Члан 3.
Породица има право у случају смрти запосленог на нак-

наду оних трошкова погребних услуга који су прописани 
актом о трошковима локалног комуналног погребног пре-
дузећа у месту сахране.

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне 
документације, у висини приложених оригиналних рачуна, а 
највише до висине просечне месечне зараде у Републици Ср-
бији без пореза и доприноса према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.

Уколико се смртни случај десио на територији Републике 
Србије ван места пребивалишта запосленог, па је потребно 
извршити превоз ради сахране у место пребивалишта, по ро-
дица остварује право на накнаду трошкова транспорта.

Породица остварује право на накнаду трошкова транс-
порта из става 3. овог члана уколико се смртни случај десио 
ван територије Републике Србије ван места пребивалишта 
запосленог, ако је запослени боравио на тој територији по 
захтеву послодавца ради обављања послова из надлежно-
сти послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена из 
одговарајућег осигурања.

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на нак-
наду трошкова остварује лице које поднесе доказ да је сно-
сило трошкове погребних услуга.

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и 
ванбрачни партнер запосленог и деца запосленог.

Члан 4.
Запослени има право на накнаду трошкова погребних 

услуга из члана 15. став 1. овог правилника, у случају смр-
ти члана уже породице, уколико то право ниј   е остварено по 
другом основу.

Сматра се да је право остварено по другом основу ако 
је члан уже породице био корисник пензије, запослени или 
осигураник самосталне делатности.

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне 
документације, у висини приложених оригиналних рачуна, а 
највише до висине просечне месечне зараде у Републици Ср-
бији без пореза и доприноса према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се 
извод из матичне књиге умрлих и доказ о постојању сродства.

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се 
брачни или ванбрачни партнер и деца запосленог.

Члан 5.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-389, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.
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Скупштина Градске општине, на седници одржаној 28. де-
цембра 2022. године, на основу члана 1. тачка 2, чл. 2, 4, 5. и 6. 
Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 
– исправка др. закона, 116/08 – др. закони, 92/11, 99/11 – др. 
закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон), Уредбе о коефи-
цијентима за обрачун и исплату плата именованих и поставље-
них лица и запослених у државним органима („Службени гла-
сник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 123/17 – др. закон, 
23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 
123/21 – др. закон), а у вези са чланом 39. ст. 1. и 6. Закона о си-
стему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), По-
себног колективног уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 38/19, 55/20 и 51/22) 
и члана 18. став 1. тачка 4. Статута Градске општине Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19– пречишћен 
текст, и 125/20), доноси 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О ПЛАТА-
МА, НАКНАДАМА И ДР УГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛ Е-

НИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.

У Правилнику о платама, накнадама и другим прима-
њима запослених у Управи Градске општине Нови Београд 
у члану 8. став 1. тачка 1. у делу под називом „II група”, али-
неја 3. мења се и гласи:

– „за запосленог који ради на најсложенијим управ-
но-правним пословима у Одељењу за имовинско-правне и 
стамбене послове, Одељењу за инспекцијске послове, Оде-
љењу за грађевинске и комуналне послове, у Одсеку за бо-
рачку и инвалидску заштиту, Служби за извршење и Слу-
жби за озакоњење објеката.”

У истом члану, став у, у тачки 2. у делу под називом „II 
група”, алинеја 3. мења се и гласи:

– „за запосленог који ради на сложеним управно-правним 
пословима у Одељењу за имовинско-правне и стамбене посло-
ве, Одељењу за инспекцијске послове, Одељењу за грађевинске 
и комуналне послове, у Одсеку за борачку и инвалидску за-
штиту, Служби за извршење и Служби за озакоњење објеката.”

У истом члану и ставу, у тачки 3. у делу под називом „II 
група”, алинеја 3. мења се и гласи:

– „за запосленог који ради на мање сложеним управ-
но-правним пословима у Одељењу за имовинско-правне и 
стамбене послове, Одељењу за инспекцијске послове, Одеље-
њу за грађевинске и комуналне послове, у Одсеку за борач-
ку и инвалидску заштиту, Служби за извршење и Служби за 
озакоњење објеката.”

Члан 2.
У члану 9. став 1. алинеја прва мења се тако што се у та-

бели, у колони „назив радног места” у реду 4. и 17. бришу 
речи „и инвестиционо пројектовање” 

У истом члану, ставу и алинеји, додају се редови који 
гласе:
 шеф Службе за озакоњење објеката Самост. струч. сарадник VI 10,00%
шеф Одсека у Одељењу за општу управу Струч. сарадник II 5,00%
шеф Одсека у Служби за заједничке послове Струч. сарадник II 5,00%

У истом члану, ставу, алинејa 2. мења се и гласи: 
„-запосленом који ради на припреми и извршењу буџета 

или финансијског плана, вођењу пословних књига и саста-
вљању рачуноводствених извештаја у организационој једи-
ници управе градске општине која се бави пословима фи-

нансија, као и запосленом који ради на пословима обрачуна 
и исплате плата „– 10%, осим за: 

Назив радног места Звање Група % увећања
шеф Одсека у Одељењу за буџет и 
финансије

Самост. струч. сарадник IV 8,30%

извршилац Самост. струч. сарадник II 4,50%
извршилац Виши струч. сарадник II 4,50%
извршилац Струч. сарадник II 4,50%

Члан 3.
У члану 14. додаје се став који гл аси: 
„Право на солидарну помоћ из става 1. тачка 11. овог 

члана запослени остварује према следећим критеријумима:
– запослени, чији износ нето зараде не прелази износ 

просечне зараде по запосленом у граду Београду, према по-
следњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистик е, пре доношења одлуке председника градске оп-
штине о висини и начину исплате – пун износ солидарне 
помоћи;

– запосленом, чији је износ нето зараде већи од износа 
просечне зараде по запосленом у граду Београду, према по-
следњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, пре доношења одлуке председника градске оп-
штине о висини и начину исплате – износ умањен за 5%.

Одлуку о висини и начину исплате солидарне помоћи 
запосленом из става 1. тачка 11. овог члана доноси председ-
ник градске општине за сваку годину посебно, у с кладу са 
расположивим буџетским средствима.”

Члан 4.
У осталом делу Правилник о платама, накнадама и дру-

гим примањима запослених у Управи Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београ да”, бр. 78/16, 
105/16, 40/18 и 108/19) остаје неизмењен.

Члан 5.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-388, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14,101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 
– пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословника Скуп-
штине Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 
и 39/22), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак дужности члану Већа Градске 
општине Нови Београд Ненаду Василовском због поднете 
оставке.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-382, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14,101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 
– пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословника Скуп-
штине Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст ,123/19, 125/20 
и 39/22), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

1. Бира се за члана Већа Градске општине Нови Београд 
Слађа на Мандић, почев од 28. децембра 2022. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-383, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 18. 
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. Оснива се Савет за безбедност Градске општине Нови 
Београд (у даљем тексту: савет) као тело са трајним задат-
ком да разматра актуелну безбедносну ситуацију на терито-
рији градске општине Нови Београд, у следећем саставу:

Председник: 
Предраг Јушковић – председник Скупштине Градске оп-

штине Нови Београд Чланови Савета: 
1. Марко Антић – члан Већа Градске општине Нови Бео-

град, 
2. Дејан Зорић – члан Већа Градске општине Нови Бео-

град,
3. Милета Томић– начелник Полицијске станице Нови 

Београд, 
4. Вишња Миливојевић, руководилац Градског центра за 

социјални рад града Београда – Одељење Нови Београд, 
5. Др Божица Новаковић, в. д. директора Дома здравља 

„Нови Београд”,
6. Миодраг Икaдиновић, вођа Ватрогасно-спасилачке 

чете у Ватрогасно-спасилачкој бригади Београд, Управе за 
ванредне ситуације у Београду.

II. Задатак савета је да непрекидно прати стање безбед-
ности на територији градске општине Нови Београд и на 
основу тога покреће иницијативу за предузимање одгова-
рајућих мера и активности, као и да предлаже Скупштини 
Градске општине Нови Београд и другим установама и др-
жавним органима конкретне мере у циљу унапређења бе-
збедности грађана и имовине.

III. Административно-техничке послове за потребе Са-
вета обавља Управа Градске општине Нови Београд.

IV. Доношењем овог решења престају да важе решења o 
оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 38/15 и 11/17).

V. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-395, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 18. и 29. 
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и 
члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пре-
чишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИ-
ЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. У Решењу о избору чланова Комисије за родну рав-
ноправност Скупштине Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 69/22) врши се из-
мена тако што се уместо Jасмине Ђорђевић именујe Татјана 
Стевић.

II. У осталом делу Решење остаје неизмењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-396, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 31. 
Статута Центра за бригу о старима, деци и особама са инва-
лидитетом „Нови Београд” („Службени лист Града Београ-
да”, број 73/15) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске 
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА БРИГУ 
О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕ-

ТОМ „НОВИ БЕОГРАД”

1. Разрешава се Немања Богатинчевић, дужности в. д. 
директора Центра за бригу о старима, деци и особама са 
инвалидитетом „Нови Београд”.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-398, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 31. 
Статута Центра за бригу о старима, деци и особама са инва-
лидитетом „Нови Београд” („Службени лист Града Београ-
да”, број 73/15) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске 
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА БРИГУ 
О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕ-

ТОМ „НОВИ БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности директора Центра за 
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови 
Београд” Милка Миловановић Минић до избора новог ди-
ректора.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-399, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 11. и 14. 
Одлуке о оснивању центра за бригу о старима, деци и осо-
бама са инвалидитетом „Нови Београд” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 56/15 и 73/15) и члана 18. став 1. тачка 
9. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћени текст и 125/20), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”

1. Разрешавају се дужности у Управном одбору Цен-
тра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом 
„Нови Београд” следећа лица:

– Ема Чочић, председник и
– Андријана Танасијевић.
2. Именују се у Управни одбор Центра за бригу о стари-

ма, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” сле-
дећа лица:

– Андријана Танасијевић, за председника,
– Игор Жарковић, за члана и
– Миодраг Манојловић, за члана.
3. Чланови Управног одбора именује се на период од че-

тири године.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-401, 28. децембра 2022. године 

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 11. и 16. 
Одлуке о оснивању Центра за бригу о старима, деци и осо-
бама са инвалидитетом „Нови Београд” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 56/15 и 73/15) и члана 18. став 1. тачка 
9. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), до-
нела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБО-
РА ЦЕНТРА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБА-

МА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”

1. Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Центра 
за бригу о старима,деци и особама са инвалидитетом „Нови 
Београд” следећа лица:

– Милена Новичић, председник и
– Силвија Миленковић.
2. Именују се у Надзорни одбор Центра за бригу о ста-

рима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” 
следећа лица:

– Милена Новичић, за председника и
– Силвија Миленковић, за члана.
3. Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

четири године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-403, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 46. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-

РА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”

1. Утврђује се престанак мандата директору Јавног пре-
дузећа Спортски центар „Нови Београд” Ђорђу Пејчићу 
због поднете оставке.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-392, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске 
општине Нови Беогр ад („Службени лист Града Београда”, 
бр. 123/19 – пречишћен текст, 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕН-

ТАР „НОВИ БЕОГРАД”
1. Именује се Ненад Василовски за вршиоца дужности 

директора ЈП Спортски центар „Нов и Београд” на период 
до једне године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-393, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаноj 28. децембра 2022. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ-
КА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП СЦ „НОВИ 

БЕОГРАД”
I. У Решењу о именовању председника и чланова над-

зорног одбора ЈП СЦ „Нови Београд” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 15/21, 69/21,100/21 и 11/22) врши се измена 
тако што се уместо Васa Глибa – члана из реда запослених,  
именује Анa Танасковић – за члана из реда запослених.

II. У осталом делу решење остаје непромењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-408, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 14. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације за промоци-
ју туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” 
(„Службени лист Града Београда”, број 73/15) и члана 18. став 
1. тачка 9. Статута Градске општине Нови Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћени текст, и 
125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРО-
МОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВО-

ТА „НОВИ БЕОГРАД”
1. Разрешавају се дужности у Управном одбору Тури-

стичке организације за промоцију туризма, рекреације и 
здравог живота „Нови Београд” следећа лица:

– Петар Маричић, председник,
– Кристина Глишић и
– Видосава Броћета.

2. Именују се у Управни одбор Tуристичке организације 
за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови 
Београд”, следећа лица:

– Петар Маричић, за председника,
– Кристина Глишић, за члана,
– Видосава Броћета, за члана и
– Мина Китановић, за члана.
3. Чланови Управног одбора именују се на период од че-

тири године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-404, 28. децембра 2022. године
Председник

Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 11. и 
16. Одлуке о оснивању Туристичке организације за промо-
цију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” 
(„Службени лист Града Београда”, број 73/15) и члана 18. став 
1. тачка 9. Статута Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 
125/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРО-
МОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВО-

ТА „НОВИ БЕОГРАД”

1. Разрешава се дужности у Надзорном одбору Тури-
стичке организације за промоцију туризма, рекреације и 
здравог живота „Нови Београд” Валентина Ристић, члан.

2. Именују се у Надзорни одбор Туристичке организа-
ције за промоцију туризма, рекреације и здравог живота 
„Нови Београд”, следећа лица:

– Валентина Ристић, за председника и
– Ђорђе Тошић, за члана.
3. Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

четири године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-405, 28. децембра 2022. године
Председник

Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одр-
жаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 17. и 18. Одлуке 
о усклађивању одлуке о оснивању Установе културе „Новобе-
оградска култура мрежа” („Службени лист Града Београда”, бр. 
38/15 и 60/17) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске општи-
не Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – 
пречишћени текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАД-

СКА КУЛТУРНА MРЕЖА”

1. Разрешавају се дужности у Управном одбору Установе 
културе „Новобеоградска културна мрежа” следећа лица:

– Дијана Радисављевић, председник;
– Ненад Горашевић,члан;



28. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 117 – 105

– Александар Котев, члан;
– Бранка Кутлешић, члан и
– Жељка Момиров, члан из реда запослених.
2. Именују се у Управни одбор Установе културе „Ново-

београдска културна мрежа” следећа лица:
– Дијана Радисављевић, за пр едседника;
– Неда Раковић, за члана;
– Бранка Кутлешић, за члана;
– Радмила Вукмировић, за члана и
– Жељка Момиров, члан из реда запослених.
3. Чланови Управног одбора именују се на период од че-

тири године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-406, 28. децембра 2022. године 

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 23. 
Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Установе културе 
„Новобеоградска култура мрежа” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 38/15 и 60/17) и члана 18. став 1. тачка 9. Ста-
тута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 123/19 – пречишћени текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАД-

СКА КУЛТУРНА MРЕЖА”

1. Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Устано-
ве културе „Новобеоградска културна мрежа” следећа лица:

– Марија Милановић, председник и
– Биљана Кајганић, члан.
2. Именују се у Надзорни одбор Установе културе „Но-

вобеоградска културна мрежа” следећа лица:
– Невена Новичић, за председника и
– Јелена Јанковић, за члана.
3. Чланови Управног одбора именују се на период од че-

тири године.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-407, 28. децембра 2022. године 

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 6. 
Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈП Спортски центар 
„Нови Београд” са Законом о јавним предузећима („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 105/16) и члана 18. Статута 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
Спортски центар „Нови Београд”, број 1523/5 од 30. новем-
бра 2022. године.

II. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београдa”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-390, 28. децембра 2022. године

Председник
Предраг Јушковић, с.р.

ПАЛИЛУЛА

Скупштинa Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 69. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), констатовала је и донела 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупшти-
ни Градске општине Палилула, и то Јелени Карајловић са 
изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, због под-
нете оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-8/2022-II, 28. децембра 2022.године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 72. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Палилула, изабраној на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Палилула, одржаним 21. јуна 
2020. године и поновљеним на једном бирачком месту 28. 
јуна 2020. године, и то Јелени Поповић са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

2. Мандат одборника Скупштине Градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-9/2022-II, 28. децембра 2022.године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.
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Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одр-
жаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 
25. и 84. Статута Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 111/19 и 132/21) и чл. 106. и 107. Пословни-
ка Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, 
бр. 48/08 и 9/17), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Пословника 

Градске општине Палилула, у даљем тексту: пословник. 

Члан 2.
У члану 68. пословника у ставу 1, додаје се тачка:
„5. Комисија за родну равноправност”.

Члан 3.
После члана 72. пословника додаје се нови члан 72а, који 

гласи:
„Комисија за родну равноправност разматра предлоге 

одлука и других општих аката из родне перспективе, сагле-
дава ефекте који ће решења у предлозима аката имати на 
положај жена и мушкараца и предлаже мере које би треба-
ло унети у акте у циљу унапређења родне равноправности.”

Члан 4. 
У осталом делу Пословник Скупштине Градске општине 

Палилула остаје неизмењен. 

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-26/2022-II, 28. децембра 2022.године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу чл. 6. и 43. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 , 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22) члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 111/19 – пречишћен текст и 
132/21), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2023. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8):

979.434.453

ОПИС Износ
(динара)

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 979.434.453
 – текући приходи буџета укључујући и донације 979.434.453
 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника

 -

 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8):

-

 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 
4+5):

1.134.976.946

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 808.951.283
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 808.951.283
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 -

 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
5) у чему:

326.025.663

 – текући буџетски издаци са донацијама 326.025.663
 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 -

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -155.542.493
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

-

 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

80.000

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62): -155.462.493
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

 -

 Примања од задуживања (категорија 91) -
 Неутрошена средства из претходних година 155.462.493
 Издаци за отплату главнице дуга (61) -
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровође-
ња јавних политика (део 62)

-

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 155.462.493

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за отплату главнице, по функционалној класифика-
цији утврђују се у следећим износима:

Функци-
онална 

класифи-
кација

Функције Средства 
из буџета

Средства 
из осталих 

извора
Укупно

1 2 3 4 5
000 Социјална заштита 24.300.000 3.545.613 27.845.613
070 Болест и инвалидност 24.300.000 3.545.613 27.845.613
100 Опште јавне услуге 488.538.953 5.076.433 493.615.386
110 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 
и спољни послови

69.979.620 24.000 70.003.620

130 Опште услуге 411.879.173 5.052.433 416.931.606
150 Опште јавне услуге -

истраживање и развој
1.000.000 1.000.000

160 Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту

5.680.160 5.680.160

200 Јавни ред и безбедност 4.150.000 4.150.000
220 Цивилна одбрана 4.150.000 4.150.000
300 Јавни ред и безбедност 3.700.000 3.700.000
330 Судови 3.700.000 3.700.000
400 Економски послови 214.358.100 75.204.032 289.562.132
410 Општи економски и комерц.

послови и посл.по питању рада
12.188.100 320.000 12.508.100

421 Пољопривреда 17.120.000 1.000.000 18.120.000
450 Саобраћај 157.550.000 73.884.032 231.434.032
473 Туризам 27.500.000 27.500.000
500  Заштита животне средине 24.500.000 771.000 25.271.000
560 Заштита животне

средине некласификована
на другом месту

24.500.000 771.000 25.271.000

600 Послови становања и заједнице 57.610.000 66.647.835 124.257.835
620 Развој заједнице 57.610.000 66.491.984 124.101.984
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1 2 3 4 5
660 Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 
месту

155.851 155.851

800 Рекреација,спорт,култура и вере 86.693.600 21.951.080 108.644.680
810 Услуге рекреације и спорта 21.503.000 1.584.500 23.087.500
820 Услуге културе 60.190.600 19.348.800 79.539.400
830 Услуге емитовања и издаваштва 5.000.000 1.017.780 6.017.780
900 Образовање 56.235.000 1.695.300 57.930.300
911 Предшколско образовање 12.000.000 12.000.000
912 Основно образовање 44.235.000 1.695.300 45.930.300

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 960.085.653 174.891.293 1.134.976.946

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за отплату главнице, по програмској класификацији 
утврђују се у следећим износима:

Шифра

Назив Средства 
из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства

П
рограм

 П
ро-

грамска 
активност/ 
П

ројекат

1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Становање-
,урбанизам и просторно 
планирање

8.000.000 46.504.636 54.504.636

  1101-4001 Пројекат: Уклањање 
бесправно подигнутих 
објеката 

2.000.000 2.000.000

  1101-5007 Пројекат „Капитално 
одржавање зграда локалне 
самоуправе на територији 
Општине” -Реконструкција 
зграда

6.000.000 42.851.925 48.851.925

  1101-4010 Пројекат Текуће одржа-
вање насеља на терито-
рији Општине – развој 
капацитета за побољшање 
услова живота и рада 
становништва 

3.496.860 3.496.860

  1101-4012 Пројекат „Комуналне 
услуге” -Сервисирање тро-
шкова комуналних услуга

155.851 155.851

1102   Програм 2. Комуналнe 
делатности

54.688.100 11.792.680 66.480.780

  1102-0005 Програмска активност 
Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца

8.346.100 320.000 8.666.100

  1102-0006 Програмска активност 
Одржавање гробаља

3.842.000 3.842.000

1102-0008 Програмска активност 
Управљање и одржавање 
водоводне инфраструк-
туре и снабдевање водом 
за пиће

6.000.000 806.880 6.806.880

  1102-4002 Пројекат „Текуће одржава-
ње паркова и парковских 
мобилијара”

24.000.000 1.000.000 25.000.000

1102-4003 Пројекат микролокације– 
„Микрорегулација парцела 
за привремене објекте“

1.800.000 1.800.000

  1102-5002 Пројекат „Капитално 
одржавање паркова и пар-
ковских мобилијара”

12.500.000 7.865.800 20.365.800

1502   Програм 4. Развој туризма 27.500.000 27.500.000

  1502-0002 Програмска активност: 
Промоција туристичке 
понуде

27.500.000 27.500.000

0101   Програм 5. Пољопривреда 
и рурални развој

17.120.000 1.000.000 18.120.000

  0101-0002 Програмска активност: 
Мере подршке руралном 
развоју

16.520.000 1.000.000 17.520.000

1 2 3 4 5 6

  1102-5001 Пројекат: Економско 
оснаживање земљорадника 
– пластеници – Подршка 
руралном развоју

600.000 600.000

0401   Програм 6. Заштита жи-
вотне средине

24.500.000 771.000 25.271.000

  0401-4002 Пројекат „Чишћење канала 
на територији”

3.500.000 3.500.000

  0401-4005 Пројекат: Текуће одржа-
вање зелених површина 
– кошење

21.000.000 21.000.000

0401-5001 Пројекат: „Пошумљавање 
Ада Хује” – капитални 
трошкови

771.000 771.000

0701   Програм 7. Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

157.550.000 73.884.032 231.434.032

  0701-0002 Програмска активност 
:Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструк-
туре

157.550.000 71.284.032 228.834.032

  0701-4003 Пројекат: „Чишћење снега” 
– чишћење снега у насељи-
ма и на некатегорисаним 
путевима

2.600.000 2.600.000

2002   Програм 8. Предшколско 
васпитање 

12.000.000 12.000.000

  2002-4002 Пројекат „Текуће поправке 
дечјих вртића”

12.000.000  12.000.000

2003   Програм 9. Основно обра-
зовање 

44.235.000 1.695.300 45.930.300

  2003-0001 Програмска активност: 
Реализација делатности 
основног образовања

4.200.000 4.200.000

  2003-4002 Пројекат „Текуће поправке 
школа”

12.000.000 12.000.000

  2003-4003 Пројекат: „Превоз ученика 
– редован” – Превоз 
ученикаОШ „Олга Петров”, 
ради редовног похађања 
наставе

11.000.000 1.695.300 12.695.300

  2003-4004 Пројекат: „Награде уче-
ницима” 

14.600.000 14.600.000

  2003-4007 Пројекат: „Постављање 
и одржавање система 
видео надзора у основним 
школама” 

2.435.000 2.435.000

0902   Програм 11. Социјална и 
дечја заштита

24.300.000 3.545.613 27.845.613

  0902-0001 Програмска активност: Јед-
нократне помоћи и други 
облици помоћи

1.100.000 1.100.000

  0902-0016 Дневне услуге у заједници 7.000.000 7.000.000

  0902-0018 Програмска активност 
Подршка реализацији про-
грама Црвеног крста

700.000 700.000

  0902-4001 Пројекат Акција Пали-
лулски мајстор – Помоћ 
пензионерима са најнижим 
примањима у уклањању 
кварова у домаћинству

2.800.000 232.425 3.032.425

  0902-4005  Пројекат: Трајно стамбено 
збрињавање избеглих лица 
– Помоћ избеглим лицима 
у трајном решавању стам-
беног питања

350.000 350.000

  0902-4006  Пројекат: Трајно стамбено 
збрињавање интерно 
расељених лица – Помоћ 
интерно расељеним ли-
цима у трајном решавању 
стамбеног питања

350.000 350.000
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  0902-4013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а 
контејнерског насеља у 
Крњачи

3.313.188 3.313.188

  0902-4014 Пројекат: Једнодневни 
излети пензионера

12.000.000 12.000.000

1201   Програм 13. Развој културе 
и информисања

65.190.600 20.366.580 85.557.180

  1201-0001 Програмска активност 
Функционисање локалних 
установа културе

56.190.600 19.348.800 75.539.400

  1201-0002 Програмска активност Ја-
чање културне продукције 
и уметничког стварала-
штва

4.000.000 4.000.000

  1201-0004 Програмска активност 
Остваривање и унапре-
ђивање јавног интереса у 
области јавног информи-
сања

5.000.000 1.017.780 6.017.780

1301   Програм 14. Развој спорта 
и омладине

22.503.000 1.584.500 24.087.500

  1301-0001 Програмска активност 
Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима

6.198.000 2.000 6.200.000

  1301-0002 Програмска активност 
Подршка предшколском и 
школском спорту

300.000 300.000

  1301-0004 Програмска активност 
Функционисање локалних 
спортских установа

4.815.000 348.940 5.163.940

  1301-0005 Програмска активност 
Спровођење омладинске 
политике

1.000.000 1.000.000

  1301-4001 Пројекат Акција „Пливајмо 
заједно” – Обука пливања 
у закупљеним терминима 
на базену „Ташмајдан” и 
„Стари Диф“

10.190.000 1.233.560 11.423.560

0602   Програм 15. Опште услуге 
локалне самоуправе

440.885.902 5.076.433 445.962.335

  0602-0001 Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина – УПРАВА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ

423.262.673 5.076.433 428.339.106

  0602-0002 Програмска активност 
Функционисање месних 
заједница

5.680.160 5.680.160

  0602-0009 Програмска активност 
Текућа буџетска резерва

7.293.069 7.293.069

  0602-0010 Програмска активност 
Стална буџетска резерва

500.000 500.000

  0602-0014 Програмска активност 
Управљање у ванредним 
ситуацијама

4.150.000 4.150.000

2101   Програм 16. Политички 
систем локалне самоуправе

54.503.051 54.503.051

  2101-0001 Програмска активност 
Функционисање скуп-
штине – СКУПШТИНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

17.425.096 17.425.096

  2101-0002 Програмска активност 
Функционисање извршних 
органа – Председник ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

36.927.955 36.927.955

  2101-4004 Пројекат: „Општинска 
слава и Дан општине”

150.000 150.000

0501   Програм 17. Енергетска 
ефикасност и обновљиви 
извори енергије

7.110.000 8.670.519 15.780.519

1 2 3 4 5 6

  0501-4001 Пројекат „Текући трошко-
ви побољшања енергетске 
ефикасности објеката” – 
Израда и праћење енергет-
ских биланса објеката

7.110.000 6.460.493 13.570.493

  0501-5001 Пројекат „Капитални 
трошкови побољшања 
енергетске ефикасности 
објеката” – Израда и пра-
ћење енергетских биланса 
објеката

2.210.026 2.210.026

  УКУПНИ РАСХОДИ 960.085.653 174.891.293 1.134.976.946

Члан 2.
Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен је 

Градској општини Палилула чланом 3. Одлуке о обиму 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, од-
носно градским општинама у 2023. години (у даљем тексту: 
градска одлука).

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине 
Палилула утврђен чланом 3. градске одлуке, повећава се за 
износ средстава који се оствари по основу донација и тран-
сфера, на основу члана 5. став 1. градска одлуке.

Члан 3.
Капитални издаци у 2023. години планирају се у изно-

су од 326.025.663 динара, односно у износу од 256.000.000 
динара за 2024. годину, а у износу од 120.000.000 динара за 
2025. годину, и то за следеће намене:

Екон.
кла-
сиф.

Извор
финанс. Намена

2023
година

– износ -
(динара)

2024
година

– износ -
(динара)

2025
година

– износ -
(динара)

1 2 3 4 5 6
511 13 Енерегетска санација основ-

не школе „Јован Поповић“
2.210.026 - -

511 01 Уређење некатегорисаних 
путева и међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
капитално одржавање

150.000.000 240.000.000 120.000.000

511 13 Уређење некатегорисаних 
путева и међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
капитално одржавање

68.167.632 - -

511 01 Уређење међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
пројектна документација

7.000.000 10.000.000 -

511 13 Уређење међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
пројектна документација

3.116.400

511 01 Пројекат зграде ОШ „Сте-
ван Сремац”

6.000.000 - -

511 13 Капитално одржавање 
зграда локалне самоуправе 
на територији Општине

42.851.925 - -

511 01 Уређење дечјих игралишта – 
пројектна документација

500.000 - -

511 01 Уређење дечјих игралишта 12.000.000 - -
511 13 Уређење дечјих игралишта 7.865.800 - -
511 01 Пројекат водоводне мреже 

на територији Општине
6.000.000 6.000.000
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511 13 Пројекат водоводне мреже 

на територији Општине
806.880 - -

511 01 Пројектно планирање-ЦК 
„Влада Дивљан”

420.000

512 01 Опрема за јавну безбедност 3.360.000 - -
512 01 Административна опрема 1.820.000 - -
512 01 Административна опрема 

ЦК „Влада Дивљан”
7.425.000 - -

512 04 Административна опрема 
ЦК „Влада Дивљан”

490.000 - -

512 01 Административна опрема 
ТО Палилула

160.000 - -

515 01 Интелектуална својина 5.832.000 - -
УКУПНО: 326.025.663 256.000.000 120.000.000

Члан 4.
За средства резерве издваја се 7.793.069 динара, и то за 

сталну резерву 500.000 динара, а текућу резерву 7.293.069 
динара.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Палилула на предлог Одељења 
за финансије и привреду. 

Члан 5.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
Еко-

номска
класи-
фика-
ција 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
2022. ГОДИНЕ

  155.462.493 155.462.493

  Свега 3 : 155.462.493 155.462.493
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71 Порези
711 Порез на зараде 425.200.000   425.200.000
711 Порез на приходе од самосталних 

делатности
9.389.346   9.389.346

713 Порез на имовину 
(од непокретности)

397.751.968   397.751.968

713 Порез на имовину 
(на апсолутна права)

26.000.000   26.000.000

714

714

Порези на добра и услуге 
(комуналне таксе)
Накнада за заштиту и унапређење 
животне средине

9.100.000

37.000.000

  9.100.000

37.000.000
714 Накнада за коришћење јавних 

површина
19.827.000   19.827.000

716 Други порези
(комуналне таксе)

8.317.339   8.317.339

 Свега 71 : 932.585.653 932.585.653
741 Приходи од имовине 

(комуналне таксе)
1.000.000   1.000.000

742 Приходи од продаје добара и услуга
у корист нивоа општина

19.000.000 8.259.800 27.259.800

742 Општинске административне
таксе

3.500.000   3.500.000

742 Приходи од делатности општин-
ских органа и организација

500.000   500.000

743 Приходи од новчаних казни за 
прекршаје по прекршајном налогу 
и казни изречених у управном 
поступку

500.000   500.000

745 Остали приходи у корист нивоа 
општина

2.500.000 11.089.000 13.589.000

  Свега 74 : 27.000.000 19.348.800 46.348.800
77 Меморандумске ставке за рефунда-

цију расхода

Еко-
номска
класи-
фика-
ција 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

772 Меморандумске ставке из претход-
не године

500.000   500.000

  Свега 77 : 500.000 500.000
  Свега 7 : 960.085.653 19.348.800 979.434.453

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМА-
ЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

  80.000 80.000

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 960.085.653 174.891.293 1.134.976.946

ИЗДАЦИ – Општи део 
Еко-

номска
класи-
фика-
ција

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде)

257.172.282 4.380.000 261.552.282

 412  Социјални доприноси на терет 
послодавца 

50.538.713 735.000 51.273.713

 413  Накнаде у натури 7.050.000 580.000 7.630.000
 414  Социјална давања 9.055.000 70.000 9.125.000
 415  Накнаде трошкова за запослене 800.000 110.000 910.000
 416  Награде запосленима и остали 

посебни расходи
3.032.500 3.032.500

   Свега 41 : 327.648.495 5.875.000 333.523.495
 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 60.327.775 11.683.039 72.010.814
 422  Трошкови путовања 1.485.000 70.000 1.555.000
 423  Услуге по уговору 124.035.399 8.652.213 132.687.612
 424  Специјализоване услуге 31.630.000 3.921.000 35.551.000
 425  Текуће поправке и одржавање 68.421.800 7.670.800 76.092.600
 426  М а т е р и ј а л 26.116.400 1.479.000 27.595.400

   Свега 42 : 312.016.374 33.476.052 345.492.426
 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима 
власти

24.000.000 24.000.000

 465  Остале дотације и трансфери 1.300.000 1.300.000
   Свега 46 : 25.300.000 25.300.000

 47  Социјално осигурање и социјална 
заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

52.790.000 9.646.778 62.436.778

   Свега 47 : 52.790.000 9.646.778 62.436.778
 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним организа-
цијама

23.110.715 2.000 23.112.715

 482  Порези, обавезне таксе и казне 8.260.000 332.800 8.592.800
 483  Новчане казне и пенали по решењу 

судова
2.500.000 50.000 2.550.000

 485  Накнада за штету насталу од стра-
не државних органа

150.000 150.000

   Свега 48 : 34.020.715 384.800 34.405.515
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и текућа) 7.793.069 7.793.069
   Свега 49 : 7.793.069 7.793.069
   Свега 4 : 759.568.653 49.382.630 808.951.283
 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ
 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 181.920.000 125.018.663 306.938.663
 512  Машине и опрема 12.765.000 490.000 13.255.000
 515  Нематеријална имовина 5.832.000 5.832.000

   Свега 51 : 200.517.000 125.508.663 326.025.663
   Свега 5 : 200.517.000 125.508.663 326.025.663
   УКУПНИ РАСХОДИ: 960.085.653 174.891.293 1.134.976.946
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета у 2023. години утврђена су у износу од 1.134.976.946 динара.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– Општих прихода и примања буџета у износу од 960.085.653 динара – извор финансирања 01;
– сопствених прихода буџетског корисника у износу од 19.348.800 динара – извор 04;
– нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година од 150.000.000 динара – извор финансирања 13;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 80.000 динара – извор финансирања 12;
– неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 2.000 динара – извор финансира-

ња 15;
– неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 5.460.493 динара – извор финансирања 17;
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Опис Из буџета Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
   2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе
  110  Извршни и законодавни органи,  финансијски и фискални послови и спољни послови
   2101-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине
    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.555.556 7.555.556
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.387.825 1.387.825
    413  Накнаде у натури 143.000 143.000

414  Социјална давања запосленима 80.000 80.000
415  Накнаде трошкова за запослене 50.000 50.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 712.500 712.500
    421  Стални трошкови 792.000 792.000
    423  Услуге по уговору 5.725.000 5.725.000
    481  Дотације невладиним организацијама      
       – дотације политичким странкама 979.215 979.215

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 17.425.096 17.425.096
   Укупно за програмску активност 2101-0001: 17.425.096 17.425.096

  2101-4004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине    
423  Услуге по уговору 150.000 150.000

 Извори финансирања за пројекат 2101-4004:    
01  Општи приходи и примања буџета 150.000 150.000
   Укупно за пројекат 2101-4004: 150.000 150.000

 Извори финансирања за функцију 110:    
01  Општи приходи и примања буџета 17.575.096 17.575.096
   Укупно за функцију 110: 17.575.096 17.575.096

 Извори финансирања за програм 16:      
01  Општи приходи и примања буџета 17.575.096 17.575.096
   Укупно за програм 16: 17.575.096 17.575.096

 Извори финансирања за раздео I :    
01  Општи приходи и примања буџета 17.575.096 17.575.096
   Укупно за раздео I : 17.575.096 17.575.096

II      Председник ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
   2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе
  110  Извршни и законодавни органи,  финансијски и фискални послови и спољни послови
   2101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.515.030 29.515.030
412  Социјални доприноси на терет послодавца 5.895.925 5.895.925

    413  Накнаде у натури 407.000 407.000
414  Социјална давања запосленима 160.000 160.000
415  Накнаде трошкова за запослене 100.000 100.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000 150.000
423  Услуге по уговору 700.000 700.000

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:    
01  Општи приходи и примања буџета 36.927.955 36.927.955
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 36.927.955 36.927.955
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 Извори финансирања за функцију 110:    

01  Општи приходи и примања буџета 36.927.955 36.927.955
   Укупно за функцију 110: 36.927.955 36.927.955

 Извори финансирања за програм 16:    
01  Општи приходи и примања буџета 36.927.955 36.927.955
   Укупно за програм 16: 36.927.955 36.927.955

 Извори финансирања за раздео II :    
01  Општи приходи и примања буџета 36.927.955 36.927.955
   Укупно за раздео II: 36.927.955 36.927.955

III      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
   0902  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом  становништву
   0902-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.100.000 1.100.000
 Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:    

01  Општи приходи и примања буџета 1.100.000 1.100.000
   Укупно за програмску активност 0902-0001: 1.100.000 1.100.000

   0902-0016  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
481  Дотације невладиним организацијама 7.000.000 7.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:    
01  Општи приходи и примања буџета 7.000.000 7.000.000
   Укупно за програмску активност 0902-0016: 7.000.000 7.000.000

   0902-0018  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста
481  Дотације невладиним организацијама 700.000 700.000

 Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:    
01  Општи приходи и примања буџета 700.000 700.000
   Укупно за програмску активност 0902-0018: 700.000 700.000

   0902-4001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.800.000 232.425 3.032.425

 Извори финансирања за пројекат 0902-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.800.000 - 2.800.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 232.425 232.425
   Укупно за пројекат 0902-4001: 2.800.000 232.425 3.032.425

   0902-4005 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000 350.000

 Извори финансирања за пројекат 0902-4005:    
01  Општи приходи и примања буџета 350.000 350.000
   Укупно за пројекат 0902-4005: 350.000 350.000

   0902-4006 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000 350.000

 Извори финансирања за пројекат 0902-4006:    
01  Општи приходи и примања буџета 350.000 350.000
   Укупно за пројекат 0902-4006: 350.000 350.000

   0902-4013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови 3.313.188 3.313.188

 Извори финансирања за пројекат 0902-4013:    
01  Општи приходи и примања буџета - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.313.188 3.313.188
   Укупно за пројекат 0902-4013: 3.313.188 3.313.188

   0902-4014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0902-4014:    
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 12.000.000
   Укупно за пројекат 0902-4014: 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:      
01  Општи приходи и примања буџета 24.300.000 24.300.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.545.613 3.545.613
   Укупно за функцију 070: 24.300.000 3.545.613 27.845.613

 Извори финансирања за програм 11:      
01  Општи приходи и примања буџета 24.300.000 24.300.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.545.613 3.545.613
   Укупно за програм 11: 24.300.000 3.545.613 27.845.613

   0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
  110  Извршни и законодавни органи,  финансијски и фискални послови и спољни послови
   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
    423  Услуге по уговору 6.300.000 6.300.000
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426  Материјал 350.000 24.000 374.000

    481  Дотације невладиним организацијама 1.033.500 1.033.500
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01  Општи приходи и примања буџета 7.683.500 7.683.500
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 24.000 24.000

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 7.683.500 24.000 7.707.500
   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 7.293.069 7.293.069
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:    

01  Општи приходи и примања буџета 7.293.069 7.293.069
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 7.293.069 7.293.069

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва      
499  Средства резерве 500.000 500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:    
01  Општи приходи и примања буџета 500.000 500.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 500.000 500.000

 Извори финансирања за функцију 110:      
01  Општи приходи и примања буџета 15.476.569 15.476.569
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 24.000 24.000

 Укупно за функцију 110: 15.476.569 24.000 15.500.569
130    Опште услуге

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 193.437.096 193.437.096
412  Социјални доприноси на терет послодавца 38.433.963 38.433.963
413  Накнаде у натури 6.200.000 6.200.000
414  Социјална давања запосленима 8.135.000 8.135.000
415  Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 2.000.000 2.000.000
421  Стални трошкови 47.670.515 47.670.515
422  Трошкови путовања 1.135.000 1.135.000
423  Услуге по уговору 70.720.399 4.752.433 75.472.832
424  Специјализоване услуге 300.000 300.000
425  Текуће поправке и одржавање 13.388.800 13.388.800
426  Материјал 17.006.400 300.000 17.306.400
465  Остале дотације и трансфери 1.300.000 1.300.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 490.000 490.000
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 150.000 150.000
512  Машине и опрема 5.180.000 5.180.000
515  Нематеријална имовина 5.832.000 5.832.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 411.879.173 411.879.173
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 5.052.433 5.052.433

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 411.879.173 5.052.433 416.931.606
 Извори финансирања за функцију 130:

01  Општи приходи и примања буџета 411.879.173 411.879.173
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 5.052.433 5.052.433

 Укупно за функцију 130: 411.879.173 5.052.433 416.931.606
220    Цивилна одбрана

   0602-0014  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама
423  Услуге по уговору 100.000 100.000
426  Материјал 4.050.000 4.050.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:    
01  Општи приходи и примања буџета 4.150.000 4.150.000

 Укупно за програмску активност 0602-0014: 4.150.000 4.150.000
 Извори финансирања за функцију 220:      

01  Општи приходи и примања буџета 4.150.000 4.150.000
 Укупно за функцију 220: 4.150.000 4.150.000

330    Судови
   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

423  Услуге по уговору 600.000 600.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 600.000 600.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 2.500.000 2.500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.700.000

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 3.700.000 3.700.000
 Извори финансирања за функцију 330:      
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01  Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.700.000

 Укупно за функцију 330: 3.700.000 3.700.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Општи приходи и примања буџета 435.205.742 435.205.742
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 5.076.433 5.076.433

 Укупно за програм 15: 435.205.742 5.076.433 440.282.175
   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

421    Пољопривреда
   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 200.000 200.000
424  Специјализоване услуге 320.000 320.000
425  Текуће поправке и одржавање 12.000.000 1.000.000 13.000.000
426  Материјал 4.000.000 4.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 16.520.000 16.520.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.000.000 1.000.000

 Укупно за програмску активност 0101-0002: 16.520.000 1.000.000 17.520.000
   0101-5001 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника – пластеници

425  Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000
 Извори финансирања за пројекат 0101-1001:      

01  Општи приходи и примања буџета 600.000 600.000
   Укупно за пројекат 0101-1001: 600.000 600.000

 Извори финансирања за функцију 421:      
01  Општи приходи и примања буџета 17.120.000 17.120.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.000.000 1.000.000

 Укупно за функцију 421: 17.120.000 1.000.000 18.120.000
 Извори финансирања за програм 5:      

01  Општи приходи и примања буџета 17.120.000 17.120.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.000.000 1.000.000

 Укупно за програм 5: 17.120.000 1.000.000 18.120.000
   0701  ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

450    Саобраћај
   0701-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање 550.000 550.000
511  Зграде и грађевински објекти 157.000.000 71.284.032 228.284.032

 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 157.550.000 157.550.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 71.284.032 71.284.032

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 157.550.000 71.284.032 228.834.032
 0701-4003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега

424 Специјализоване услуге 2.600.000 2.600.000
Извори финансирања за пројекат 0401-4003:      

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.600.000 2.600.000
Укупно за пројекат 0701-4003: 2.600.000 2.600.000
 Извори финансирања за функцију 450:

01  Општи приходи и примања буџета 157.550.000 157.550.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 73.884.032 73.884.032

 Укупно за функцију 450: 157.550.000 73.884.032 231.434.032
 Извори финансирања за програм 7:      

01  Општи приходи и примања буџета 157.550.000 157.550.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 73.884.032 73.884.032

 Укупно за програм 7: 157.550.000 73.884.032 231.434.032
   0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту
   0401-4002 ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине

425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000 3.500.000
 Извори финансирања за пројекат 0401-4002:    

01  Општи приходи и примања буџета 3.500.000 3.500.000
   Укупно за пројекат 0401-4002: 3.500.000 3.500.000

   0401-4005 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина
424  Специјализоване услуге 21.000.000 21.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0401-4005:    
01  Општи приходи и примања буџета 21.000.000 21.000.000
   Укупно за пројекат 0401-4005 21.000.000 21.000.000

   0401-5001 ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Ада Хује – капитални трошкови
424  Специјализоване услуге 771.000 771.000
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 Извори финансирања за пројекат 0401-5001:    

13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 771.000 771.000
   Укупно за пројекат 0401-5001 771.000 771.000

 Извори финансирања за функцију 560:      
01  Општи приходи и примања буџета 24.500.000 24.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 771.000 771.000

 Укупно за функцију 560: 24.500.000 771.000 25.271.000
 Извори финансирања за програм 6:      

01  Општи приходи и примања буџета 24.500.000 24.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 771.000 771.000

 Укупно за програм 6: 24.500.000 771.000 25.271.000
   0501  ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

620    Развој заједнице
  0501-4001 ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката

424  Специјализоване услуге 110.000 110.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.000.000 6.460.493 13.460.493

 Извори финансирања за пројекат 0501-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.110.000 7.110.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.000.000 1.000.000
17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.460.493 5.460.493
   Укупно за пројекат 0501-4001: 7.110.000 6.460.493 13.570.493

  0501-5001 ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката      
511  Зграде и грађевински објекти 2.210.026 2.210.026

 Извори финансирања за пројекат 0501-5001:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.210.026 2.210.026
07  Трансфери од других нивоа власти - -
   Укупно за пројекат 0501-5001: 2.210.026 2.210.026

 Извори финансирања за функцију 620:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.110.000 7.110.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.210.026 3.210.026
17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.460.493 5.460.493
   Укупно за функцију 620: 7.110.000 8.670.519 15.780.519

 Извори финансирања за програм 17:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.110.000 7.110.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.210.026 3.210.026
17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.460.493 5.460.493
   Укупно за програм 17: 7.110.000 8.670.519 15.780.519

   1101  ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
620    Развој заједнице

   1101-4001 ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката
424  Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.000.000 2.000.000
   Укупно за пројекат 1101-4001: 2.000.000 2.000.000

   1101-5007 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине      
511  Зграде и грађевински објекти 6.000.000 42.851.925 48.851.925

 Извори финансирања за пројекат 1101-5007:      
01  Општи приходи и примања буџета 6.000.000 6.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 42.851.925 42.851.925
   Укупно за пројекат 1101-5007: 6.000.000 42.851.925 48.851.925

   1101-4010 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине      
425 Текуће поправке и одржавање 3.496.860 3.496.860

 Извори финансирања за пројекат 1101-4010:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.496.860 3.496.860
   Укупно за пројекат 1101-4010: 3.496.860 3.496.860

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Општи приходи и примања буџета 8.000.000 8.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 46.348.785 46.348.785

     Укупно за функцију 620: 8.000.000 46.348.785 54.348.785
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

   1101-4012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 155.851 155.851

 Извори финансирања за пројекат 1101-4012:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 75.851 75.851
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 80.000 80.000
   Укупно за пројекат 1101-4012: 155.851 155.851
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 Извори финансирања за функцију 660:      

13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 75.851 75.851
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 80.000 80.000
   Укупно за функцију 660: 155.851 155.851

 Извори финансирања за програм 1:
01  Општи приходи и примања буџета 8.000.000 - 8.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 46.424.636 46.424.636
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 80.000 80.000
   Укупно за програм 1: 8.000.000 46.504.636 54.504.636

   1102  ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности
410  Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

   1102-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
421  Стални трошкови 1.308.100 1.308.100
425  Текуће поправке и одржавање 3.518.000 3.518.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.520.000 320.000 3.840.000

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 8.346.100 8.346.100
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 320.000 320.000

 Укупно за програмску активност 1102-0005: 8.346.100 320.000 8.666.100
   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 342.000 342.000
425  Текуће поправке и одржавање 3.500.000 3.500.000

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:    
01  Општи приходи и примања буџета 3.842.000 3.842.000

 Укупно за програмску активност 1102-0006: 3.842.000 3.842.000
 Извори финансирања за функцију 410:      

01  Општи приходи и примања буџета 12.188.100 12.188.100
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 320.000 320.000

     Укупно за функцију 410: 12.188.100 320.000 12.508.100
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће
511  Зграде и грађевински објекти 6.000.000 806.880 6.806.880

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:      
01  Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000
13  Приходи из претходних година 806.880 806.880

 Укупно за програмску
активност 1102-0008:

6.000.000 806.880 6.806.880

   1102-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара
425  Текуће поправке и одржавање 24.000.000 1.000.000 25.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 24.000.000 24.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.000.000 1.000.000
   Укупно за пројекат 1102-4002: 24.000.000 1.000.000 25.000.000

   1102-4003 ПРОЈЕКАТ: Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте
423  Услуге по уговору 1.800.000 1.800.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-4003:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.800.000 1.800.000
   Укупно за пројекат 1102-4003: 1.800.000 1.800.000

   1102-5002 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара      
511  Зграде и грађевински објекти 12.500.000 7.865.800 20.365.800

 Извори финансирања за пројекат 1102-5002:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.500.000 12.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 7.865.800 7.865.800
   Укупно за пројекат 1102-5002: 12.500.000 7.865.800 20.365.800

 Извори финансирања за функцију 620:      
01  Општи приходи и примања буџета 42.500.000 42.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 11.472.680 11.472.680

     Укупно за функцију 620: 42.500.000 11.472.680 53.972.680
 Извори финансирања за програм 2:      

01  Општи приходи и примања буџета 54.688.100 54.688.100
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 11.792.680 11.792.680
   Укупно за програм 2: 54.688.100 11.792.680 66.480.780

   1301  ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине
810  Услуге рекреације и спорта

   1301-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима
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481  Дотације невладиним организацијама 6.198.000 2.000 6.200.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 6.198.000 6.198.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.000 2.000

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 6.198.000 2.000 6.200.000
   1301-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту

424  Специјализоване услуге 300.000 300.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:    

01  Општи приходи и примања буџета 300.000 300.000
 Укупно за програмску активност 1301-0002: 300.000 300.000

   1301-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа
421  Стални трошкови 3.945.000 3.945.000
425  Текуће поправке и одржавање 790.000 348.940 1.138.940
426  Материјал 80.000 80.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.815.000 4.815.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 348.940 348.940

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 4.815.000 348.940 5.163.940
   1301-4001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.190.000 1.233.560 11.423.560
 Извори финансирања за пројекат 1301-4001:      

01  Општи приходи и примања буџета 10.190.000 10.190.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.233.560 1.233.560
   Укупно за пројекат 1301-4001: 10.190.000 1.233.560 11.423.560

 Извори финансирања за функцију 810:      
01  Општи приходи и примања буџета 21.503.000 21.503.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.582.500 1.582.500
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.000 2.000

 Укупно за функцију 810: 21.503.000 1.584.500 23.087.500
150    Опште јавне услуге - истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
424  Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 1.000.000 1.000.000

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 1.000.000 1.000.000
 Извори финансирања за функцију 150:      

01  Општи приходи и примања буџета 1.000.000 1.000.000
 Укупно за функцију 150: 1.000.000 1.000.000
 Извори финансирања за програм 14:

01  Општи приходи и примања буџета 22.503.000 22.503.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.582.500 1.582.500
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.000 2.000
   Укупно за програм 14: 22.503.000 1.584.500 24.087.500

   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
820    Услуге културе

   1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
481  Дотације невладиним организацијама 4.000.000 4.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.000.000 4.000.000
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 4.000.000 4.000.000

 Извори финансирања за функцију 820:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.000.000 4.000.000
   Укупно за функцију 820: 4.000.000 4.000.000

830    Услуге емитовања и издаваштва
   1201-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања
  423  Услуге по уговору 5.000.000 1.017.780 6.017.780

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 5.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.017.780 1.017.780
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 5.000.000 1.017.780 6.017.780

 Извори финансирања за функцију 830:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 5.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.017.780 1.017.780
   Укупно за функцију 830: 5.000.000 1.017.780 6.017.780

 Извори финансирања за програм 13:      
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01  Општи приходи и примања буџета 9.000.000 9.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.017.780 1.017.780
   Укупно за програм 13: 9.000.000 1.017.780 10.017.780

   2002  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe 
911    Предшколско васпитање

   2002-4002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 12.000.000
   Укупно за пројекат 2002-4002: 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 12.000.000
   Укупно за функцију 911: 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за програм 8:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 12.000.000
   Укупно за програм 8: 12.000.000 12.000.000

   2003  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
912    Основно образовање 

   2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања
    423  Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000

481  Дотације невладиним организацијама 3.200.000 3.200.000
 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:      

01  Општи приходи и примања буџета 4.200.000 4.200.000
   Укупно за програмску активност 2003-0001: 4.200.000 4.200.000

   2003-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2003-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 12.000.000
   Укупно за пројекат 2003-4002: 12.000.000 12.000.000

   2003-4003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.000.000 1.695.300 12.695.300

 Извори финансирања за пројекат 2003-4003:      
01  Општи приходи и примања буџета 11.000.000 11.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.695.300 1.695.300
   Укупно за пројекат 2003-4003: 11.000.000 1.695.300 12.695.300

   2003-4004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
423  Услуге по уговору 6.600.000 6.600.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000 8.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2003-4004:      
01  Општи приходи и примања буџета 14.600.000 14.600.000
   Укупно за пројекат 2003-4004: 14.600.000 14.600.000

   2003-4007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама
421  Стални трошкови 35.000 35.000

    425  Текуће поправке и одржавање 2.400.000 2.400.000
 Извори финансирања за пројекат 2003-4007:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.435.000 2.435.000
   Укупно за пројекат 2003-4007: 2.435.000 2.435.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Општи приходи и примања буџета 44.235.000 44.235.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.695.300 1.695.300
   Укупно за функцију 912: 44.235.000 1.695.300 45.930.300

 Извори финансирања за програм 9:
01  Општи приходи и примања буџета 44.235.000 44.235.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.695.300 1.695.300
   Укупно за програм 9: 44.235.000 1.695.300 45.930.300
   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

   0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
160    Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту

   0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница
421  Стални трошкови 5.575.160 5.575.160
425  Текуће поправке и одржавање 75.000 75.000
426  Материјал 30.000 30.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.680.160 5.680.160
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 5.680.160 5.680.160

 Извори финансирања за функцију 160:      
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01  Општи приходи и примања буџета 5.680.160 5.680.160
   Укупно за функцију 160: 5.680.160 5.680.160

 Извори финансирања за програм 15:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.680.160 5.680.160
   Укупно за програм 15: 5.680.160 5.680.160

3.1    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
   1502  ПРОГРАМ 4: Развој туризма

473    Туризам
   1502-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Промоција туристичке понуде

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.609.600 8.609.600
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.390.400 1.390.400
413  Накнаде у натури 300.000 300.000
414  Социјална давања запосленима 80.000 80.000
415  Накнаде трошкова за запослене 150.000 150.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 20.000 20.000
421  Стални трошкови 400.000 400.000
422  Трошкови путовања 150.000 150.000
423  Услуге по уговору 15.590.000 15.590.000
426  Материјал 600.000 600.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 50.000 50.000
512  Машине и опрема 160.000 160.000

 Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 27.500.000 27.500.000
   Укупно за програмску активност 1502-0002: 27.500.000 27.500.000

 Извори финансирања за функцију 473:
01  Општи приходи и примања буџета 27.500.000 27.500.000
   Укупно за функцију 473: 27.500.000 27.500.000

 Извори финансирања за програм 4:
01  Општи приходи и примања буџета 27.500.000 27.500.000
   Укупно за програм 4: 27.500.000 27.500.000

 Извори финансирања за главу 3.1:
01  Општи приходи и примања буџета 27.500.000 27.500.000
   Укупно за главу 3.1: 27.500.000 27.500.000

3.2    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”
   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања

820    Услуге културе
   1201-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18.055.000 4.380.000 22.435.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.430.600 735.000 4.165.600
413  Накнаде у натури 580.000 580.000
414  Социјална давања запосленима 600.000 70.000 670.000
415  Накнаде трошкова за запослене 110.000 110.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000 150.000
421  Стални трошкови 260.000 8.214.000 8.474.000
422  Трошкови путовања 70.000 70.000
423  Услуге по уговору 11.550.000 1.082.000 12.632.000
424  Специјализоване услуге 6.600.000 550.000 7.150.000
425  Текуће поправке и одржавање 4.100.000 1.825.000 5.925.000
426  Материјал 1.155.000 1.155.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25.000 25.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.600.000 12.800 3.612.800
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 50.000
511  Зграде и грађевински објекти 420.000 420.000
512  Машине и опрема 7.425.000 490.000 7.915.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 56.190.600 56.190.600
04  Сопствени приходи буџетског корисника 19.348.800 19.348.800
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 56.190.600 19.348.800 75.539.400

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Општи приходи и примања буџета 56.190.600 56.190.600
04  Сопствени приходи буџетског корисника 19.348.800 19.348.800
   Укупно за функцију 820: 56.190.600 19.348.800 75.539.400

 Извори финансирања за програм 13:
01  Општи приходи и примања буџета 56.190.600 56.190.600
04  Сопствени приходи буџетског корисника 19.348.800 19.348.800
   Укупно за програм 13: 56.190.600 19.348.800 75.539.400
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 Извори финансирања за главу 3.2:

01  Општи приходи и примања буџета 56.190.600 56.190.600
04  Сопствени приходи буџетског корисника 19.348.800 19.348.800
   Укупно за главу 3.2: 56.190.600 19.348.800 75.539.400

 Извори финансирања за раздео III :
01  Општи приходи и примања буџета 905.582.602 905.582.602
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 150.000.000 150.000.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника 19.348.800 19.348.800
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 80.000 80.000
17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.460.493 5.460.493
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.000 2.000
   Укупно за раздео III : 905.582.602 174.891.293 1.080.473.895

Члан 7.
Средства буџета у износу од 960.085.653 динара и средства из осталих извора у износу од 174.891.293 динара, утврђена 

су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 8.000.000 46.504.636 54.504.636

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Просторни развој у 
складу са плановима

1. Проценат покривености тери-
торије урбанистичком планском 
документацијом

% -    

4001 Пројекат „ Уклањање бесправно подигнутих објеката” 2.000.000 - 2.000.000
Одељење за инспек-
цијске послове

1. Сузбијање бесправне 
градње

1. Број интервенција на терену
2. Степен задовољства квалите-
том сервисних интервенција

5007 Пројекат „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији 
Општине” – Реконструкција зграда

6.000.000 42.851.925 48.851.925

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Привођење намени 
зграда локалне самоу-
праве

1. Број објеката за капитално 
улагање

Број -    

4010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољ-
шање услова живота и рада становништва 

- 3.496.860 3.496.860

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Повећање квалитета 
живота становништва

1. Број m² уређених површина у 
насељима

Број 300    

4012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга - 155.851 155.851
Одељење грађевин-
ских и стамбених 
послова – Одсек 
стамбених и кому-
налних послова

1. Сервисирање трошко-
ва комуналних услуга за 
станове у власништву 
Општине

1. Број општинских станова Број 16    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 54.688.100 11.792.680 66.480.780
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Повећање покри-
вености територије 
комуналним делатно-
стима одржавања јавних 
зелених површина, 
одржавања чистоће на 
површинама јавне наме-
не и зоохигијене

1. Број m² јавних зелених 
површина на којима се уређује 
и одржава зеленило, у односу на 
укупан број m² јавних зелених 
површина

% -    

2. Број m² површина јавне 
намене где се одржава чистоћа, 
у односу на укупан број m² јавне 
намене

% -    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 8.346.100 320.000 8.666.100
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квали-
тет пружених услуга 
уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца

1. Број опремљених пијачних 
места, у односу на укупан број 
пијачних места предвиђених у 
складу са општинском Одлуком

% 100    

0006 Програмска активност Одржавање гробаља 3.842.000 - 3.842.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга одржа-
вања гробаља

1. Број интервенција, у односу 
на укупан број поднетих ини-
цијатива грађана за чишћење и 
одржавање гробаља

% 100    

0008 Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и 
снабдевање водом

6.000.000 806.880 6.806.880

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга водо-
снабдевања

1. Број кварова по км водоводне 
мреже

Број 6,8    

4002 Пројекат „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара” 24.000.000 1.000.000 25.000.000



Број 117 – 120 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Веће градске оп-
штине– члан Већа

Исправност парковских 
мобилијара

1.Број ремонтованих мобилијара Број 200    
2. Степен задовољства квали-
тетом паркова и парковских 
мобилијара

% 90+    

4003 Пројекат „Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте” - 1.800.000 1.800.000
Одељење грађевин-
ских и стамбених 
послова

Развој приватног преду-
зетништва

1.Број новоотворених прив. 
објеката 

Број    

147
5002 Пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара” – дечја 

игралишта
12.500.000 7.865.800 20.365.800

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Исправност пар-
ковских мобилијара 
и доступност паркова 
широј популацији

1.Број новоуграђених мобилијара Број 100    

1502 Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 27.500.000  - 27.500.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Адекватна промоција 
туристичке понуде 
општине на циљаним 
тржиштима

1. Број догађаја који промовишу 
туристичку понуду општине у зе-
мљи или иностранству на којима 
учествује ТО општине

Број 20    

0002 Програмска активност Промоција туристичке понуде 27.500.000 - 27.500.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Адекватна промоција 
туристичке понуде 
општине на циљаним 
тржиштима

1. Број догађаја који промовишу 
туристичку понуду општине у зе-
мљи или иностранству на којима 
учествује ТО општине

Број 20    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 17.120.000 1.000.000 18.120.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача

1. Број регистрованих пољопри-
вредних газдинстава на терито-
рији Градске општине Палилула

Број 100    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 16.520.000 1.000.000 17.520.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурент-
ног пољопривредног 
сектора

1. Проценат буџетских средстава 
који се издваја за уређење атар-
ских путева

% 1,04 1,1    

5001 Пројекат: Економско оснаживање земљорадника – пластеници – Подршка 
руралном развоју

600.000 - 600.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Економско оснажи-
вање пољопривредних 
домаћинстава

1. Број позитивно решених захте-
ва за постављање пластеника

Број 25    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 24.500.000 771.000 25.271.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење квалитета 
елемената животне 
средине

1. Проценат буџета намењен за-
штити животне средине у односу 
на укупан буџет

% 2,16 2,2    

4002 Пројекат „Чишћење канала на територији”– Дренажа и чишћење регулационих 
канала на левој обали Дунава

3.500.000 - 3.500.000

Веће градске општи-
не– члан Већа

1. Одводњавање пољо-
привредног земљишта

1. Дужина очишћених канала км 1,5

4005 Пројекат: Текуће одржавање зелених површина – кошење 21.000.000 - 21.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1.Омогућавање несмета-
ног коришћења зелених 
парковских површина

1. Степен задовољства динами-
ком и квалитетом одржавања 
зелених површина

%

5001 Пројекат: „Пошумљавање Ада Хује” – капитални трошкови - 771.000 771.000
Роберта Бибић, 
начелник одељења

1. Пошумљавање неуре-
ђених терена

1.Број посађених садница 292 292 292

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУК-
ТУРА

157.550.000 73.884.032 231.434.032

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја саобра-
ћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената

Број -    

2. број смртних исхода

0002 Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – 
за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници

157.550.000 71.284.032 228.834.032

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Одржавање квалитета 
путне мреже кроз ре-
конструкцију и редовно 
одржавање асфалтног 
покривача 

1. Проценат санираних путева 
од укупне дужине путне мреже 
која захтева санацију и/или 
реконструкцију

% 20    

2. Број километара санираних и / 
или реконструисаних путева

Број 18,7

3. Износ трошкова одржавања 
путева по км – односно по метру

хиљ
дин.

12,0    

2. Опремање и одржа-
вање саобраћајне сигна-
лизације на путевима и 
улицама

1.Број пружних прелаза са поста-
вљеним полу – рампама

Број -    

2. Број поправљених и новопо-
стављених саобраћајних знакова 
и семафора 

Број -

4003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним 
путевима

- 2.600.000 2.600.000



28. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 117 – 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Омогућавање несмета-
ног одвијања саобраћаја 
у условима природних 
непогода

1. Утрошак буџетских средстава 
по радном сату ангажоване 
механизације и људства

хиљ. 
дин.

1,3    

2002 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 12.000.000  - 12.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Омогућавање обухвата 
предшколске деце у 
вртићима

1. Проценат уписане деце у од-
носу на број укупно пријављене 
деце

% -    

4002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања 
предшколске инфраструктуре

12.000.000  - 12.000.000

Веће градске 
општине

1. Ефикасно предшкол-
ско васпитање и обра-
зовање и рационална 
употреба средстава

1. Број дечијих вртића плани-
раних за текуће одржавање на 
територији Градске општине 
Палилула

Број 5,01    

2003 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 44.235.000 1.695.300 45.930.300
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Потпуни обухват 
основним образовањем 
и васпитањем

1. Обухват деце основним обра-
зовањем (разложено према полу)

Број -    

0001 Програмска активност Реализација делатности основног образовања 4.200.000  - 4.200.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања 
у основним школама

1. Број ученика који похађају 
ваннаставне активности (по полу 
– мушки / женски)

Број -    

4002 Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања школске 
инфраструктуре

12.000.000  - 12.000.000

Веће градске 
општине

1. Ефикасно основно 
образовање и рационал-
на употреба средстава 

1.Број школа обухваћених 
пројектом

Број 5,01    

4003 Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, 
ради редовног похађања наставе

11.000.000 1.695.300 12.695.300

Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек за 
друштвене делат-
ности

1.Ефикасно основно 
образовање и рационал-
на употреба средстава 

1. Просечан број превезених 
ученика обухваћених пројектом 
на дневном нивоу.

Број -    

4004 Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда за постигнут одличан успех 
током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима

14.600.000 - 14.600.000

Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек за 
друштвене делат-
ности

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања 
у основним школама

1. Број награђене деце подржане 
од стране општине 

Број 2000    

2. Број награђене деце подржане 
од стране општине по полу – 
женски/ мушки

   

4007 Пројекат: „Постављање и одржавање система видео надзора у основним шко-
лама” – Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне 
јединице у МУП Палилуле

2.435.000 - 2.435.000

Веће градске 
општине

1. Повећање безбедности 
наставника и ученика у 
ОШ Палилуле

1. Број притужби наставника 
и ученика на ажурност рада 
софтвера

Број -    

2. Oбухват школа пројектом Број 17 17    
0902 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 24.300.000 3.545.613 27.845.613

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Повећање доступ-
ности права и услуга 
социјалне заштите

1. Проценат корисника мера и 
услуга социјалне и дечје заштите 
који се финансирају из буџета 
Општине у односу на број ста-
новника 

% -    

2.Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке обез-
беђених средствимa локалног 
буџета 

Број -    

3.Број избег. ИРЛ,повратника / 
адекватно решавање стамбених 
услова

Број -    

4. број изб. ИРЛ,повратника /
економско оснаживање 

Број -

2. Унапређењ квали-
тета услуга социјалне 
заштите

1. Висина средстава из буџета 
града/општине намењених им-
плементацији Одлуке о правима 
на услуге социјалне заштите и 
мере материјалне подршке (као % 
у односу на буџет)

% 7,15 2,5    

2. Удео корисника лиценцираних 
услуга у укупном броју корисни-
ка услуга

% -    

3. Износ (%) буџетских издвајања 
за удружења грађана који делују 
у области социјалне заштите (со-
цио-хуманитарне организације, 
Црвени крст)

% 0,83 0,9    



Број 117 – 122 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – средстви-

ма Градске општине и Комесаријата за избеглице РС
1.100.000 - 1.100.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђење подршке 
за материјално угрожена 
лица / породице

1. Број позитивно решених 
захтева

Број 40
0016 Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области 

социјале
7.000.000 - 7.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјал-
них и других услуга у 
заједници

1. Број удружења / хуманитар-
них организација које добијају 
средства из буџета ЛС

Број 30    

2. Број програма које реализују 
удружења и организације која 
добијају средства из буџета ЛС

Број 20

0018 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 700.000 - 700.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Социјално деловање – 
олакшавање људске пат-
ње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима 
у невољи, развијањем 
солидарности међу 
људима, организовањем 
различитих облика 
помоћи

1.Број акција на прикупљању 
различитих врста помоћи 

Број -    

2.Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено 
становништво

Број -

3. Број корисника народне кухи-
ње (или број подељених оброка у 
народној кухињи)

Број -

4.Број волонтера Црвеног крста Број 80    
4001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим 

примањима у уклањању кварова у домаћинству
2.800.000 232.425 3.032.425

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем катего-
ријама становништва 
у уклањању кварова у 
домаћинству

1. Број интервенција на терену Број 289 <4,9    
2.Степен задовољства квалите-
том сервисних интервенција

% 99% 99%    

4005 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица – Помоћ избеглим лици-
ма у трајном решавању стамбеног питања

350.000 - 350.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1.Трајно стамбено збри-
њавање избеглих лица

1. Број избеглих лица обухваћени 
пројектом

Број. 8 5    

4006 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ интер-
но расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања

350.000 - 350.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1.Трајно стамбено 
збрињавање интерно 
расељених лица

1. Број интерно расељених лица 
обухваћених пројектом

Број. 3 5    

4013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Успешнија интеграци-
ја становника контејнер-
ског насеља

1. Број домаћинстава у оквиру 
контејнерског насеља која само-
стално плаћају трошкове ЕДБ-а

Број 10    

4014 Пројекат : Једнодневни излети пензионера 12.000.000 - 12.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђива-
њем мера материјалне 
подршке

1.Број корисника Број 3000

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 65.190.600 20.366.580 85.557.180
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подстицање развоја 
културе

1. Број реализованих програ-
ма на 1000 становника који 
доприносе остваривању општег 
интереса у култури

Број -    

2.Број субјеката културне инфра-
структуре према типу (установа 
кулутре, КУД, удружења)

Број -    

3. Укупан проценат издвајања 
за културу у оквиру локалног 
буџета

% 6,7 7,0    

2. Остваривање јавног 
интереса у области 
информисања

1. Број сати произведених и 
емитованих ТВ и радио садржаја 
који доприносе остварењу оп-
штег интереса

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе – подршка 
раду индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан”

56.190.600 19.348.800 75.539.400

Директор ЦЗК 
„Влада Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног 
функционисања устано-
ва културе 

1. Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број 
запослених у ЈЛС

% 8,6 9    

2. Проценат учешће сопстве-
них прихода у буџету установа 
културе 

% 18 25,6

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 4.000.000 - 4.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење разновр-
сности културне понуде

1. Број пројеката удружења 
грађана подржаних од стране 
општине

Број 14 14    

0004 Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања – о питањима од интереса за живот и рад грађана

5.000.000 1.017.780 6.017.780
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области дру-
штвеног живота локалне 
заједнице

1. Број издатих билтена града/
општине (штампани или елек-
тронски)
2. Број посета интернет сајту 
општине у хиљадама

Број 3

1000

4

1083

   

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 22.503.000 1.584.500 24.087.500
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђење услова 
за бављење спортом 
свих грађана и грађанки 
Општине

1. Број чланова спортских орга-
низација и удружења

Број -    

2. Број спроведених акција, про-
грама, пројеката који подржавају 
активно и рекреативно бављење 
спортом

Број -    

3.Проценат буџета града / оп-
штине намењен за спорт

% 2,15 2,03    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удруже-
њима и савезима

6.198.000 2.000 6.200.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење подршке 
локалним спортским 
организацијама преко 
којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта

1. Број посебних програма спорт-
ских организација финансираних 
од стране Oпштине

Број 50 50    

2. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских орга-
низација 

% 0,45    

0002 Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту 300.000 - 300.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење пред-
школског и школског 
спорта

1. Број објеката који је доступан 
за коришћење предшколском и 
школском спорту

Број 14 14    

2. Просечан број сати у години 
када су постојећи објекти 
доступни предшколском и школ-
ском спорту

Број 122 122

3. Број програма којима се реали-
зују активности школског спорта

Број 8 >10    

2. Повећање учешћа 
девојчица у спортским 
активностима

1. Број девојчица укључен у 
спортске активности у односу на 
укупан број школске деце

% 20% 8,7    

2. Проценат девојчица које су 
укључене у школска такмичења у 
односу на укупан број девојчица

% 65% 50    

0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа – трошко-
ви редовног рада спортских објеката

4.815.000 348.940 5.163.940

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђивање услова 
за рад установа из обла-
сти спорта

1. Број програма које реализују 
установе из области спорта

Број 18 10    

2. Број спортских организација 
које користе услуге установа из 
области спорта

Број 118 118

0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике – финансирање 
активности којима се побољшава положај младих на Палилули

1.000.000 - 1.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

1. Број младих корисника услуга 
мера омладинске политике

Број 1500    

2. Број младих жена корисника 
услуга

Број 750    

4001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима 
на базену „Ташмајдан” и „Стари Диф”

10.190.000 1.233.560 11.423.560

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Популаризација 
пливања међу становни-
штвом оба пола

1. Број полазника Број 300 350    
2. Број полазника курса који су 
пропливали (по полу – женски/ 
мушки)

Број 100 101    

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 440.885.902 5.076.433 445.962.335
Начелник Управе 
градске општине

1. Одрживо управно и 
финансијско функци-
онисање Општине у 
складу са надлежности-
ма и пословима локалне 
самоуправе

1. Суфицит или дефицит локал-
ног буџета

да / не да    

2. Однос броја запослених у 
Општини и законом утврђеног 
максималног броја запослених

% -    

3. Број донетих аката органа и 
служби Општине

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 423.262.673 5.076.433 428.339.106
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске 
општине

423.262.673 5.076.433 428.339.106

Начелник Управе 
градске општине

1. Функционисање 
управе 

1. Број решених предмета по 
запосленом

Број -    

2.Проценат решениих предмета 
у календарској години (у закон-
ском року, ван законског рока)

% -

3. Проценат попуњености радних 
места која подразумевају вођење 
управног поступка 

% -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0002 Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове редов-

ног рада месних заједница
5.680.160 - 5.680.160

Одељење за општу 
управу– Одсек за 
сарадњу са месним 
заједницама

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва 
деловањем месних 
заједница 

1. Број иницијатива и предлога 
месних заједница према граду / 
општини у вези са питањима од 
интереса за локално становни-
штво

Број -

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 7.293.069 - 7.293.069
0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 500.000 - 500.000
0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 4.150.000 - 4.150.000

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода

1. Број идентификованих објека-
та критичне инфраструктуре

Број -

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 54.503.051  - 54.503.051
Председник град-
ске општине

1. Ефикасно и ефективно 
функционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе

1. x    
2.x    

0001 Програмска активност Функционисање скупштине – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у 
Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката

17.425.096 - 17.425.096

Председник 
скупштине градске 
општине

1. Функционисање 
локалне скупштине

1. Број усвојених аката Број 20
2. Број седница скупштине 
општине

Број 6

0002 Програмска активност Функционисање извршних органа – Председник ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада 
Председника и Већа Градске општине

36.927.955 - 36.927.955

Председник град-
ске општине

1. Функционисање извр-
шних органа

1. Број усвојених аката Број -
2. Број седница извршних органа Број -

4004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” – за режијске трошкове обележа-
вања празника 

150.000 - 150.000

Председник 
скупштине градске 
општине

1. Комуникација са 
јавношћу и промоција 
градске Општине

1. Број угошћених људи Број 475

0501 Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕР-
ГИЈЕ

7.110.000 8.670.519 15.780.519

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Смањење расхода за 
енергију

1. Укупни расходи за набавку 
енергије у јавним зградама

мил
дин.

-    

4001 Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката” – 
Израда и праћење енергетских биланаса објеката

7.110.000 6.460.493 13.570.493

Веће градске 
општине

1. Смањење укупне 
потрошње енергије

1. Број јавних зграда и објеката у 
којима се побољшава енергетска 
ефикасност.

Број -    

5001 Пројекат „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката” 
– Израда и праћење енергетских биланаса објеката

 - 2.210.026 2.210.026

Веће градске 
општине

1. Смањење укупне 
потрошње енергије

1. Број јавних зграда и објеката у 
којима се побољшава енергетска 
ефикасност.

Број -    

УКУПНО ПРОГРАМИ         960.085.653 174.891.293 1.134.976.946

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са Законом и другим прописима, независно од из-
носа утврђених овом одлуком, за поједине врсте прихода и 
примања.

Члан 9.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

за извршење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке 
и може појединачним актом пренети овлашћења одређеним 
лицима за потписивање налога за пренос средстава. 

Председник градске општине одговоран је за спровође-
ње фискалне политике и управљање јавном имовином, при-
ходима и примањима, расходима и издацима на начин који 
је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 10.
Одељење за финансије и привреду Градске општине Па-

лилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по ис-
теку шестомесечног и деветомесечног периода, информише 
Веће Градске општине Палилула.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доста-
вља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи 
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: оба-
везе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, 
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исплата плата запосленима, минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника буџет-
ских средстава.

Председник градске општине Палилула може привреме-
но обуставити извршење појединих издатака буџета, у слу-
чају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског кори-
шћења средстава распоређених директним и индиректним 
корисницима буџета. 

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално, Одељење за финансије и 
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за 
плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду ком-
плетну документацију за плаћање на основу које је утврђе-
на обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 13.
У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове одлуке, 

буџетски корисници могу користити средства распоређена 
овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом за-
хтеву, та средства одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и 
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског 
већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних 
издатака из члана 3. ове одлуке.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2022. години, а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Средства из става 2. овог члана, до доношења Одлуке 
о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине 
Палилула за 2023.годину и њиховог укључивања у укупан 
обим средстава, трошиће се на основу појединачних реше-
ња председника градске општине Палилула, на основу ко-
јих Одељење за финансије и привреду отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода, по овом основу. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво по принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, одно-
сно актом Владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава.

Члан 15.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

Градске општине Палилула могу да врше плаћања до виси-
не тромесечних квота које одреди Одељење за финансије и 
привреду Градске општине Палилула. 

Приликом одређивања тромесечних квота за директ-
не и индиректне кориснике буџетских средстава, Одељење 
за финансије и привреду Градске општине Палилула има у 
виду средства планирана у буџету за буџетске кориснике 
као и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.
Председник градске општине Палилула може донети 

одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације 
за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела 
као и између глава унутар раздела тог директног корисника 
буџетских средстава.

Преусмеравање апропријација односи се на апропри-
јације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не 
угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ апро-
пријације коју није могуће искористити пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму. 

Члан 17.
Средства текуће буџетске резерве користиће се на осно-

ву решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
које доноси председник, на предлог Одељења за финансије 
и привреду.

Средства текуће буџетске резерве, у складу са Законом 
о буџетском систему, користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у 
току године покаже да планиране апропријације нису биле 
довољне. Одобрена средства по овом основу представљају 
повећање апропријације директних корисника буџетских 
средстава за одређену намену и исказује се на конту за чију 
намену су средства усмерена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Законом 
о буџетском систему, користи се за финансирање расхода 
и издатака намењених отклањању последица ванредних 
околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, 
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне бо-
лести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе жи-
вот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
доноси председник, на предлог Одељења за финансије и 
привреду.

Члан 18.
У случају да се буџету Градске општине Палилула из 

другог буџета (Републике, Града Београда или друге локал-
не самоуправе) определе актом наменска трансферна сред-
ства, укључујући и наменска трансферна средства за надок-
наду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
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уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије и 
привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропри-
јације за извршење расхода по том основу, у складу са чла-
ном 5. Закона о буџетском систему. 

Члан 19.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник градске општине Палилула ће изврши-
ти одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 

Члан 20.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела III – 

Управа градске општине – економска класификација 481 
– „дотације невладиним организацијама”, врши извршни 
орган власти Градске општине Палилула на предлог Коми-
сије за спровођење поступка јавног конкурса за финасира-
ње пројеката невладних организација. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са оценом остваривања пројеката невладиних организа-
ција у 2022. години. 

Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2023. години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 22.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-

зора Градске општине Палилула, која преостану по изврше-
њу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим при-
хода за које је у посебном закону, односно пропису Градске 
општине Палилула утврђена намена која ограничава упо-
требу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем фи-
нансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-
зора Градске општине Палилула могу се користити за пре-
времено враћање кредита у циљу смањења обавеза Градске 
општине Палилула, депоновати средства код Народне бан-
ке Србије или код пословних банака које имају одговарају-
ћи бонитет.

Члан 23.
У буџетској 2023. години, обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и бонуса предвиђених посебним и појединачним ко-
лективним уговорима за директне и индиректне кориснике 
средстава буџета Градске општине Палилула, вршиће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. го-
дину. 

У 2023. години ниво запошљавања ће се вршити у скла-
ду са чланом 27к Закона о буџетском систему и кадровским 
планом за 2023. годину, с тим што је реализација запошља-
вања условљена и расположивом масом средстава за плате 
обезбеђених овом одлуком. 

Члан 24. 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу гра-
ђевинских радова, који закључују директни и индиректни 

корисници буџетских средстава, морају да поступе у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 91/19). 

Члан 25. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од најкасније 45 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог чла-
на средства буџета распоређују се по ближим наменама, у 
складу са организационом, програмском, функционалном, 
економском класификацијом и по изворима финансирања. 
На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје 
Веће Градске општине Палилула по претходно прибавље-
ном мишљењу Одељења за финансије и привреду Градске 
општине Палилула.

Акт о преусмеравању апропријација, утврђених чланом 
6. ове одлуке, односно акт о употреби средстава текуће бу-
џетске резерве, у складу са законом представља основ за из-
мену финансијског плана директног корисника буџетских 
средстава. 

Члан 26.
Текући дефицит у 2023. години, покриће се пренетим 

средствима из 2022. године. 

Члан 27. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета до 31. децембра 2023. године сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Палилула за 2023. годину.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 01. јануара 2023. године.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-25/2022-II, 28. децембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 
– др. закон), члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 111/19 – пречишћен 
текст и 132/21) и члана 39. став 1. Закона о родној равно-
правности („Службени гласник РС”, број 52/21), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНО-

ПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Члан 1.
Овом одлуком усваја се Европска повеља о родној равно-

правности на локалном нивоу (у даљем тексту: Европска по-
веља), као програмски основ за планирање у области родне 
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равноправности на локалном нивоу и иста ће бити у финк-
цији локалне стратегије у области родне равноправности.

Члан 2.
Овлашћује се председник градске општине Палилула да 

потпише Европску повељу о родној равноправности на ло-
калном нивоу.

Члан 3.
Европска повеља о родној равноправности на локалном 

нивоу је основ за израду Локалног акционог плана за родну 
равноправност Градске општине Палилула.

Задужује се Радна група за израду Локалног акционог 
плана за родну равноправност за период 2023.-2026. године 
да сачини нацрт овог документа, те исти достави Већу Град-
ске општине Палилула и Скупштини Градске општине Па-
лилула на даље поступање.

Члан 4.
Градска општина Палилула преузима обавезу да оба-

вести Савет европских општина и региона (Council of 
European Municipalities and Regions) и Сталну конференцију 
градова и општина – националну координаторку за родну 
равноправност за праћење примене Европске повеље о род-
ној равноправности на локалном нивоу о усвајању Европ-
ске повеље. 

Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-28/2022-II, 28. децембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 
– др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 111/19 – пречишћен 
текст и 132/21), донела је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗА-
КУП ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНЕ И НЕ-
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ КОЈОМ УПРАВЉА ГРАДСКА 

ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене:
1. закупа и резервације тезги на скуповима пијачних те-

зги Карабурма, Вишњичка бања и Котеж;
2. накнаде за заузеће простора испод Панчевачког моста 

– Отворени тржни центар Панчевачки мост, Булевар деспо-
та Стефана 117;

3. накнаде за заузеће простора за паркирање на платоу у 
насељу Борча Греда, у Улици Милана Топлице бб;

4. закупа привремених објеката – киоска, постављених 
пред доњим и горњим улазом на градско гробље Лешће;

5. коришћења услуга у Спортској хали у Падинској ске-
ли и Спортско-пословном центру „Радивој Кораћ”;

6. закупа спортско-рекреативног комплекса на Ада Хуји;
7. закупа простора за постављење и инсталацију ра-

дио-базне станице мобилне телефоније, припадајуће опре-
ме и уређаја, антенског система и слично;

8. коришћења услуга у спортским и осталим салама ме-
сних заједница и Градске општине Палилула;

9. таксе за подношење захтева и издавање аката који се 
односе на гробља у Великом селу, Сланцима, Вишњици, 
Овчи, Старој Борчи и Врбовском.

Овом одлуком уређује се начин и поступак давања у за-
куп, односно на коришћење, тезги, киоска, простора, тер-
мина у спортским објектима и друго.

Члан 2.
Све цене закупа и коришћења, односно почетне цене 

закупа, услуга итд., које су утврђене овом одлуком, одређе-
не су применом следећих критеријума и мерила: локацијa 
објекта; величинa објекта; положај објекта у оквиру локаци-
је; позиција и величина мањих објеката (нпр. тезги) у окви-
ру јединственог већег објекта (нпр. скупа пијачних тезги); 
старост објекта; тренутно стање објекта; квалитет опреме у 
објектима; упоредне цене у односу на објекте које се налазе 
на истој или сличној локацији (за сличне активности и про-
граме), а којима управља други власник, односно корисник; 
значај објекта на локацији на којој се налази, за грађане и 
заинтересована лица; трошкови одржавања објекта; квали-
тет услуга које се обезбеђују; праћење степена искоришће-
ности објекта, тј. процента издавања; приступ локацији на 
којој се објекат налази; расходи настали током коришћења 
објекта; праћење пораста трошкова живота.

Скуп пијачних тезги Карабурма, Улица Пере Ћетковића 39

Члан 3.
1) Обичне тезге: 
– дневни закуп тезге – 250,00 динара;
– месечни закуп тезге – 7.000,00 динара;
2) Тезге са увећаном корисном површином:
– месечни закуп за тезгу број 1, тезгу број 2, тезгу број 

3a, тезгу број 7, тезгу број 8 и тезгу број 68 – 8.000,00 динара;
– месечни закуп за тезгу број 6 – 9.000,00 динара;
– месечни закуп за киоск формиран од спојених тезги 

бр. 72 и 73 – 14.000,00 динара.

Скуп пијачних тезги Вишњичка бања, Улица Слободана 
Јовановића бб

Члан 4.
– Дневни закуп тезге – 250,00 динара и
– Месечни закуп тезге – 3.100,00 динара.

Скуп пијачних тезги Котеж, Улица Славка Колара 1

Члан 5.
– Дневни закуп тезге – 300,00 динара;
– Месечни закуп тезге – 8.000,00 динара;
– Тромесечна резервација тезге – 6.000,00 динара.
Тромесечна резервација се наплаћује на основу угово-

ра са лицем које је извршило резервацију тезге, издавањем 
фактуре. 

Уплата резервације врши се на рачун Градске општине 
Палилула, а копија уплатнице доставља се лицу одговорном 
за наплату. 
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Поред плаћања резервације, лице које је извршило ре-
зервацију тезге, плаћа и дневни закуп тезге, у складу са 
овом одлуком.

У случају да лице које је извршило резервацију и исту 
платило, не почне да користи тезгу до 8,00 часова, иста 
може бити издата другом лицу, уз наплату дневног закупа. 

Поступак давања тезги у месечни закуп, наплата дневног 
закупа, закључење и трајање уговора

Члан 6.
Уговори о закупу на скуповима пијачних тезги из члано-

ва од 3. до 5. ове одлуке закључују се након поднете молбе у 
писаној форми од стране заинтересованог лица.

Обавеза подношења молбе не постоји за постојећег за-
купца.

Уговори о закупу закључују се за календарску годину и 
исти могу трајати најдуже до 31. децембра текуће године.

Месечни закуп се наплаћује сходно закљученом уговору 
са закупцем тезге, а на основу издате фактуре.

Уплату врши закупац на рачун Градске општине Пали-
лула, а копију уплатнице доставља лицу одговорном за на-
плату.

У случају да лице које је закупило тезгу у месечни закуп, 
не почне да користи тезгу до 9,00 часова, иста може бити 
издата другом лицу, уз наплату дневног закупа. 

Дневни закуп наплаћује лице одговорно за наплату, уз 
обавезно издавање фискалног рачуна.

Прикупљена новчана средства од дневног закупа, упла-
ћују се на рачун Градске општине Палилула. 

Накнада за коришћење електричне енергије, на скупо-
вима пијачних тезги из чланова 3. до 5. ове одлуке, износи 
2.000,00 динара месечно. 

Наплата накнаде за коришћење електричне енергије 
врши се издавањем посебног рачуна за додатну услугу, уз 
рачун за месечни закуп тезге.

Отворени тржни центар Панчевачки мост, Булевар де-
спота Стефана број 117, за продају риболовачког прибо-

ра и мамаца

Члан 7.
Месечна накнада за заузеће простора по m² заузетог зе-

мљишта – 350,00 динара.
Уговори се закључују након поднете молбе у писаној 

форми. 
Обавеза подношења молбе не постоји за постојећег ко-

рисника. 
Уговори о заузећу простора закључују се за календарску 

годину и исти могу трајати најдуже до 31. децембра текуће 
године. 

Месечна накнада се наплаћује по основу уговора са ко-
рисником. 

Уплату врши корисник на рачун Градске општине Пали-
лула, а копију уплатнице доставља лицу одговорном за на-
плату. 

Плато у насељу Борча греда, у Улици Милана Топлице бб, 
за продају сезонских пољопривредних производа, огрев-

ног дрвета, намештаја и осталог

Члан 8.
– Дневна накнада за заузеће простора за паркирање ау-

томобила, аутомобила са приколицом и комбија са којих се 
врши продаја – 300,00 динара;

– Дневна накнада за заузеће простора за паркирање ка-
миона са којих се врши продаја – 700,00 динара.

Дневни закуп наплаћује лице одговорно за наплату, уз 
обавезно издавање фискалног рачуна.

Прикупљена новчана средства од дневног закупа, упла-
ћују се на рачун Градске општине Палилула. 

Киосци на платоу пред доњим и горњим улазом на град-
ско гробље Лешће

Члан 9.
Почетна месечна цена закупа привремених објеката – 

киоска за обављање делатности малопродаје свећа и цвећа, 
израде и продаје споменика и других сличних делатности, 
ради издавања истих у закуп у поступку јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашава-
ња, утврђује се у износу од 60.000,00 динара. 

Постојећим закупцима привремених објеката – киоска, 
цена закупа је одређена у износима утврђеним важећим 
уговорима о закупу, за све време трајања закуподавног од-
носа, што значи да исте цене остају и примењују се у случају 
евентуалног продужења уговорног односа. 

Члан 10.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања пи-

смених понуда путем јавног оглашавања, спроводи се у 
складу са одговарајућим одредбама Уредбе Владе Републике 
Србије којом је регулисана предметна материја.

Поступак води трочлана комисија која се састоји од 
председника и два члана, а коју именује Веће Градске оп-
штине Палилула. 

Текст огласа за поступак јавног надметања или прику-
пљања писмених понуда путем јавног оглашавања израђује 
Одељење за имовинско-правне послове. 

Пријава, односно понуда која се доставља мора бити 
благовремена и обавезно мора садржати документацију 
наведену у огласу, у супротном се иста неће разматрати, тј. 
биће одбачена. 

Поступак јавног надметања, односно прикупљања пи-
смених понуда путем јавног оглашавања, сматра се успелим 
и у случају достављања једне исправне пријаве. 

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не 
прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за 
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи 
право на враћање депозита.

Депозит се утврђује у висини троструког износа почет-
не закупнине.

Бесповратни трошкови поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања 
утврђују се у износу од 20.000,00 динара. 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом кри-
теријума највише понуђене закупнине. 

О поступку јавног надметања или прикупљања писме-
них понуда путем јавног оглашавања, укључујући и сам ток 
отварања понуда, комисија сачињава записник који доста-
вља Већу Градске општине Палилула. 

У случају успешно спроведног поступка комисија сачи-
њава и предлог одлуке који доставља Већу Градске општине 
Палилула.

Члан 11.
Одлуку о додели киоска у закуп, било да се ради о по-

ступку јавног надметања, односно прикупљања писмених 
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понуда путем јавног оглашавања, било да се ради о поступ-
ку ван јавног надметања, односно ван прикупљања писме-
них понуда, доноси Веће Градске општине Палилула. 

Киосци се издају у закуп на период од 5 година.
Лицима који имају закључене уговоре о закупу исти се 

могу продужити ван поступка јавног надметања, односно 
ван прикупљања писмених понуда, у складу са са одгова-
рајућим одредбама Уредбе Владе Републике Србије којом је 
регулисана предметна материја, са ценом закупа из постоје-
ћег уговора.

На основу поднетог захтева од стране закупца, који ре-
довно извршава све уговорне обавезе, уговор, односно пра-
во закупа, може се продужити на период од наредних 5 го-
дина, при чему број продужетака није ограничен.

Спортска хала у Падинској скели, Улица Дејана Смиљко-
вића 121

Члан 12.
1) Велика сала:

– тренинг клубова од 8.00 до 15.00 
часова сваког дана  3.000,00 дин./1 сат;
– тренинг клубова од 15.00 до 22.00 
часа сваког дана  3.500,00 дин./1 сат;
– утакмица 7.000,00 дин./1 сат;
– тренинг утакмица 5.000,00 дин./1 сат;
– утакмица са ТВ преносом 30.000,00 дин./3 сата;
– рекреација од 8.00 до 15.00 часова 
радним даном  3.000,00 дин./1 сат; 
– рекреација од 15.00 до 22.00 часа 
радним даном и викендом од 8.00 
до 22.00 часа 4.000,00 дин./1 сат;
– рекреација-коришћење пола терена 
од 8.00 до 22.00 часа сваког дана 3.000,00 дин./1 сат; 
– коришћење свлачионице 1.000,00 дин./1 сат;
– концерти, манифестације, такми-
чења (без могућности коришћења 
додатне електричне енергије) 7.000,00 дин./1 сат.
2) Фитнес сала – сала за вежбање (на 
првом спрату): 1.500,00 дин./1 сат;
– коришћење свлачионице уз фитнес 
салу 500,00 дин./1 сат.
3) Стони тенис: коришћење стола/
рекети/лоптица 250,00 дин./1 сат.

Члан 13.
1) Пословни простор у приземљу за потребе спортских 

клубова и удружења:
– цена по m², за период од месец дана   200,00 динара.
2) Део предпростора пред улазом на трибине (на првом 

спрату):
– цена по m², за период од месец дана 600,00 динара.
3) Део простора у приземљу за постављање банкомата: 
– цена за период од месец дана 40,00 евра 
у динарској противвредности обрачунатој по средњем 

курсу НБС на дан промета, тј. последњег дана у месецу.
У цену закупа урачунати су комунални трошкови и тро-

шкови електричне енергије.
Утврђује се накнада за једнодневно заузеће паркинг 

простора испред Спортске хале у Падинској скели, у износу 
од 8.000,00 динара.

Спортско-пословни центар Радивој Кораћ, Улица Здрав-
ка Челара 12

Члан 14.
Велика сала, од 8.00 до 24.00 часа сваког дана:

– кошаркашки тренинг и рекреација, 
са коришћењем једне свлачионице 5.000,00 дин./1 сат;
– индивидуални кошаркашки тре-
нинг – коришћење половине терена, са 
коришћењем једне свлачионице  2.500,00 дин./1 сат.

Поступак давања услуга у Спортској хали у Падинској 
Скели и Спортско-пословном центру Радивој Кораћ

Члан 15.
Уговори о закупу, тј. о давању термина на коришћење, 

закључују се након поднете молбе у писаној форми од стра-
не будућег корисника, с тим што обавеза подношења молбе 
не важи за већ постојеће кориснике. 

Уговори о закупу, тј. о давању термина на коришћење 
закључују се за календарску годину и исти могу трајати нај-
дуже до 31. децембра текуће године. 

Корисник је у обавези да најкасније до 20. у месецу до-
стави план коришћења сале за наредени месец. 

Спортско-рекреативни комплекс на Ада Хуји, на делу 
катастарске парцеле 5112/7 КО Београд-2

Члан 16.
Месечна цена закупа, за закуп спортско-рекреативног 

комплекса на Ада Хуји, утврђује се у износу од 60.000,00 ди-
нара, што је уједно и почетна цена закупа, у случају спро-
вођења поступка за давање у закуп спортско-рекреативног 
комплекса на Ада Хуји. 

Трошкове коришћења електричне енергије и комунал-
них услуга, одвојено од закупнине, сноси закупац. 

Уговор се закључује на неодређено време.
Фактурисање се врши за период од 1. априла до 31. ок-

тобра сваке године.
Давање у закуп спортско-рекреативног комплекса на 

Ада Хуји врши се у поступку јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а у 
складу са одговарајућим одредбама Уредбе Владе Републике 
Србије којом је регулисана предметна материја.

Поступак води трочлана комисија која се састоји од 
председника и два члана, а коју именује Веће Градске оп-
штине Палилула. 

Текст огласа за поступак јавног надметања или прику-
пљања писмених понуда путем јавног оглашавања израђује 
Одељење за имовинско-правне послове. 

Пријава, односно понуда која се доставља мора бити бла-
говремена и обавезно мора садржати документацију наве-
дену у огласу, у супротном се иста неће разматрати, тј. биће 
одбачена, а поступак јавног надметања, односно прикупља-
ња писмених понуда путем јавног оглашавања, сматра се 
успелим и у случају достављања једне исправне пријаве. 

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не 
прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за 
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи 
право на враћање депозита.

Депозит се утврђује у висини троструког износа почет-
не закупнине, а бесповратни трошкови поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања утврђују се у износу од 20.000,00 динара. 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом кри-
теријума највише понуђене закупнине. 
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О поступку јавног надметања или прикупљања писме-
них понуда путем јавног оглашавања, укључујући и сам ток 
отварања понуда, комисија сачињава записник који доста-
вља Већу Градске општине Палилула. 

У случају успешно спроведног поступка комисија сачи-
њава и предлог одлуке који доставља Већу Градске општине 
Палилула. 

Одлуку о додели спортско-рекреативног комплекса на 
Ада Хуји у закуп, доноси Веће Градске општине Палилула. 

Постављење и инсталација радио-базне станице мобил-
не телефоније, припадајуће опреме и уређаја, антенског 

система и слично

Члан 17.
1) Месечна цена закупа простора за постављање и ин-

сталацију радио-базне станице мобилне телефоније, припа-
дајуће опреме и уређаја, антенског система итд., на згради 
Градске општине Палилула, у Таковској 12, утврђује се у из-
носу:

– 420 евра у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан промета, тј. последњег дана у месецу, за 
заузеће кровне површине,

– 280 евра у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан промета, тј. последњег дана у месецу, за 
коришћење просторије површине 10 m², на седмом спрату 
поред кућице за лифт.

Закупац је у обавези да постави одговарајуће бројило за 
електричну енергију ради прикључења опреме и уређаја и 
сноси трошкове утрошене електричне енергије.

2) Месечна цена закупа простора за уградњу и монтажу 
истуреног степена, у склопу Дома културе, односно Месне 
заједнице у Великом селу, у Београдској 79, утврђује се у из-
носу:

– 50 евра у динарској противвредности по средњем кур-
су НБС на дан промета, тј. последњег дана у месецу, за ко-
ришћење просторије површине 25 m².

Међусобна права и обавезе регулишу се уговорима о 
закупу, а након поднете молбе од стране заинтересованог 
лица. 

Цене коришћења спортских и осталих сала у месним 
заједницама и седишту Градске општине Палилула

Члан 18.

1) Коришћење спортске сале у оквиру Месне заједнице 
Котеж, у Улици Трајка Грковића број 5:
– до једног сата коришћења (за сваки дан)  1.250,00 динара;
– сваки даљи започети сат коришћења 
сале 1.000,00 динара.

2) Коришћење мале спортске сале у оквиру Месне за-
једнице Деспот Стефан Лазаревић, у Улици Гарсије Лорке 
број 11а:
– цена по m², за период од месец дана 230,00 динара. 

3) Сала у згради Градске општине Палилула, у Таковској 
број 12:
– до једног сата коришћења (за сваки дан) 7.500,00 динара;
– сваки даљи започети сат коришћења сале 5.000,00 динара.

4) Коришћење сала и простора у месним заједницама и 
осталим објектима које користи Градска општина Палилула:
– до једног сата коришћења (за сваки дан) 1.250,00 динара;
– сваки даљи започети сат коришћења 
сале 1.000,00 динара.

Поступак за давање спортских и осталих сала на ко-
ришћење, закључење уговора, трајање уговора, начин 

наплате 

Члан 19.
Уговори се закључују након поднете молбе у писаној 

форми. 
Обавеза подношења молбе не постоји за постојећег ко-

рисника. 
Уговори се закључују за календарску годину и исти могу 

трајати најдуже до 31. децембра текуће године. 
Корисници из члана 18. тачка 1. у обавези су да најка-

сније до 20. у месецу доставе план коришћења сале за наре-
дени месец. 

Месечна накнаде се наплаћује сходно закљученом уго-
вору, а на основу издате фактуре. 

Уплата се врши на рачун Градске општине Палилула, а 
копија уплатнице се доставља лицу одговорном за наплату.

Наплата закупа од корисника са којим није закључен 
уговор врши се пре почетка коришћења термина, на основу 
издатог рачуна, уз достављање доказа о уплати.

Од наплате накнада за коришћење сале у згради Град-
ске општине Палилула и сала у месним заједницама Град-
ске општине Палилула, ослобађају се одборничке групе 
у Скупштини Градске општине Палилула, а у циљу оба-
вљања послова из надлежности одборничких група и уз 
сагласност председника Скупштине Градске општине Па-
лилула. 

Члан 20.
Такса за подношење захтева и издавање аката која се од-

носе на гробља којима управља Градска општина Палилула, 
у Великом селу, Сланцима, Вишњици, Овчи, Старој Борчи и 
Врбовском, утврђена је Одлуком о локалним администра-
тивним таксама и плаћа се на уплатни рачун Градске оп-
штине Палилула број 840-742251843-73, по моделу 97, ши-
фра плаћања 53-015. 

Све цене, осим цена из чл. 7, 8, 13. тачка 3. и члана 17. 
ове одлуке изражене су са урачунатим ПДВ-ом.

Све уплате, по напред наведеним основима, осим упла-
та из члана 20. ове одлуке, врше се на евиденциони рачун 
Градске општине Палилула број 840-30984845-14. 

Средства са евиденционог рачуна број 840-30984845-14, 
у целости се преносе на уплатни рачун Градске општине 
Палилула број 840-742151843-52.

Обрачун, фактурисање и књижење врши Одељењe за 
финансије и привреду – Одсек за финансијско-рачуновод-
ствене послове.

Члан 21.
Уговоре о давању у закуп и на коришћење покретне и 

непокретне имовине Градске општине Палилула, израђује 
Одељење за имовинско-правне послове.

Уговоре о давању у закуп и на коришћење покретне 
и непокретне имовине Градске општине Палилула, у име 
и за рачун Градске општине Палилула закључује пред-
седник градске општине Палилула, односно лице које он 
овласти.

Члан 22.
Праћење наплате од давања у закуп и на коришћење 

покретне и непокретне имовине Градске општине Палилу-
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ла, регулисано овом одлуком, врши Одељење за имовин-
ско-правне послове, у сарадњи, и на основу документације, 
Одсека за финансијско-рачуноводствене послове.

Опомене пред отказ утовора о закупу и пред покретање 
судских поступака за наплату потраживања, израђује Оде-
љење за имовинско-правне послове, на основу документа-
ције Одсека за финансијско-рачуноводствене послове.

Начелник Управе Градске општине Палилула надлежан 
је за доношење одлуке о отказу уговора, односно раскиду 
уговора, у свим случајевима, осим у случајевима отказа, тј. 
раскида, уговора, којима је уговорена месечна цена закупа у 
износу већем од 35.000,00 динара без ПДВ-а, када о отказу, 
односно раскиду, уговора, одлучује Веће Градске општине 
Палилула, а све на основу образложеног предлога који са-
чињава Одељење за имовинско-правне послове.

Предлог одлуке за доношење одлуке о отказу уговора, 
односно раскиду уговора, израђује Одељење за имовин-
ско-правне послове. 

Предлог за покретање судских поступака ради наплате 
дуга и ради исељења, у форми обавештења, сачињава Оде-
љење за имовинско-правне послове, који тај предлог до-
ставља начелнику Управе Градске општине Палилула, који 
одлучује о покретању судских поступака.

Уколико се начелник Управе Градске општине Палилула, 
одлучи за покретање судског поступка, Одељење за имо-
винско-правне послове и Одсек за финансијско-рачуновод-
ствене послове, у обавези су да у што краћем року доставе 
документацију неопходну за покретање судског поступка, 
Градском правобранилаштву Града Београда – Одељење за 
градске општине Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац 
и Стари град.

Члан 23.
Цене које нису утврђене овом одлуком утврђује Веће 

Градске општине Палилула, до доношења измена и допуна 
ове одлуке или доношења нове одлуке.

Овлашћује се Веће Градске општине Палилула да закуп-
цима осносно корисницима, који током закупа односно ко-
ришћења редовно измирују обавезе, уговоре већи број тер-
мина у току календарске године или закупе већи број тезги, 
односно киоска и др., одобри попуст у складу са интересом 
Градске општине Палилула, а највише до 20% од цене утвр-
ђене овом одлуком.

Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привреме-
ним објектима, накнадама за коришћење спортских и дру-
гих објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска 
општина Палилула у вези са управљањем покретном и не-
покретном имовином („Службени лист Града Београда”, бр. 
135/16, 30/17, 65/17 и 106/18).

Одредбе уговора и осталих појединачних аката, у вези 
са давањем у закуп, односно на коришћење покретне и не-
покретне имовине, које су важеће у тренутку ступања на 
снагу ове одлуке, важиће до истека закуподавног, односно 
уговорног односа.

Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2023. године.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-27/2022-II, 28. децембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 121. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), Правилника о општинском савету родитеља („Слу-
жбени гласник РС”, број 72/18) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
111/19 – пречишћен текст и 132/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ОСНОВНИХ ШКО-
ЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/23. ГОДИНУ

I.
1) Именује се Општински савет родитеља предшколских 

установа и основних школа Градске општине Палилула за 
школску 2022/23. годину у следећем саставу:

1. На предлог Предшколске установе „Бошко Буха”: 
1. Маријана Пантовић Павловић, за члана;
2. Данијела Цветковић, за заменика члана. 
2. На предлог Предшколске установе „Звезданао небо”: 
1. Јелена Вујановић, за члана.
3. На предлог ОШ „Иван Милутиновић”:
1. Силвана Павлица, за члана;
2. Никола Гобељић, за заменика члана. 
4. На предлог ОШ „Краљица Марија”:
1. Ана Божовић, за члана;
2. Верица Стојановић, за заменика члана. 
5. На предлог ОШ „Јован Ристић”:
1. Јасна Михајлов, за члана;
2. Марина Шкорић, за заменика члана. 
6. На предлог ОШ „Стеван Сремац”:
1. Драган Бузаџић, за члана;
2. Софија Аничић, за заменика члана. 
7. На предлог ОШ „Милена Павловић Барили”:
1. Јелена Аћимовић, за члана;
2. Милица Исаиловић, за заменика члана. 
8. На предлог ОШ „Васа Пелагић”:
1. Ана Станић, за члана;
2. Ирена Касагић, за заменика члана. 
9. На предлог ОШ „Јован Поповић”:
1. Јелена Ивановић, за члана;
2. Љиљана Сајић, за заменика члана. 
10. На предлог ОШ „Раде Драинац”:
1. Александра Станковић Икадиновић, за члана;
2. Јована Трнавац, за заменика члана. 
11. На предлог ОШ „Др Арчибалд Рајс”:
1. Маријана Мандић, за члана;
2. Весна Станојевић, за заменика члана. 
12. На предлог ОШ „Стеван Дукић”:
1. Владимир Радујковић, за члана;
2. Драгомир Божић, за заменика члана. 
13. На предлог ОШ „Старина Новак”:
1. Нинослав Петровић, за члана;
2. Милош Мићовић, за заменика члана. 
14. На предлог ОШ „Зага Маливук”:
1. Слободан Станковић, за члана;
2. Драгана Глишић, за заменика члана. 
15. На предлог ОШ „Јован Цвијић”:
1. Наташа Урошевић, за члана;
2. Јасна Бондеровић, за заменика члана. 
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16. На предлог ОШ „Влада Аксентијевић”:
1. Рајна Данчевић, за члана;
2. Милан Пешић, за заменика члана. 
17. На предлог ОШ „Олга Петров”:
1. Далиборка Рапић, за члана;
2. Драгана Јевремовић Поледица, за заменика члана. 
18. На предлог ОШ „Филип Вишњић”:
1. Владимир Ђурђевић, за члана;
2. Тања Росуљаш, за заменика члана. 
19. На предлог ОШ „Ослободиоци Београда”:
1. Драгана Мијаиловић, за члана;
2. Дубравка Пејовић, за заменика члана. 

II.
Чланови и заменици чланова Општинског савета роди-

теља именују се за школску 2022/23. годину.

III.
Седиште Општинског савета родитеља је у Београду, Та-

ковска 12.

IV.
Општински савет родитеља има задатак да:
– даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 

остваривање права детета, унапређивање образовања, ва-
спитања и безбедности деце, односно ученика у општини;

– учествује у утврђивању локалних планова и програма 
који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и 
безбедности деце;

– прати и разматра могућности за унапређивање једна-
ког приступа, доступности и могућности образовања и ва-
спитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осе-
тљивих група на територији општине; 

– пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове надле-
жности; 

– заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама 
које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, ва-
спитања, безбедности и добробити на територији општине;

– сарађује са организацијама које делују у области обра-
зовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, 
културе, заштите и унапређења права детета и људских 
права;

– обавља и друге послове у вези са образовањем и ва-
спитањем на територији општине.

V.
Општински савет родитеља сачињава полугодишњи из-

вештај о свом раду и доставља га установама за које је тај 
Општински савет родитеља именован и Скупштини Град-
ске општине Палилула. 

VI.
Председник, заменик председника и чланови Општин-

ског савета родитеља послове из своје надлежности оба-
вљају без накнаде.

VII.
Административно-техничке послове за Општински са-

вет родитеља обављаће Одељење за друштвене делатности 
и заједничке послове Управе Градске општине Палилула.

VIII.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-30/2022-II, 28. децембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници 
одржаној 28. децембра 2022. године, на основу члана 121. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), Правилника о општинском савету родитеља („Слу-
жбени гласник РС”, број 72/18) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
111/19 – пречишћен текст и 132/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

I.
1) Именује се Општински савет родитеља средњих шко-

ла Градске општине Палилула за школску 2022/23. годину у 
следећем саставу:

1. На предлог Електротехничке школе „Раде Кончар”:
1. Александра Љубенковић, за члана;
2. Рената Баић, за заменика члана. 
2. На предлог Железничко-техничке школе:
1. Сандра Божовић, за члана; 
2. Марко Тица, за заменика члана. 
3. На предлог Средње техничке ПТТ школe:
1. Ивана Трифуновић, за члана;
2. Бојан Томић, за заменика члана. 
4. На предлог Пете београдске гимназије:
1. Миодраг Стакић, за члана.
5. На предлог Пољопривредне школе са Домом ученика 

ПК „Београд”:
1. Слађана Мајданац Миличић, за члана и
2. Ружица Микић, за заменика члана. 

II.
Чланови и заменици чланова Општинског савета роди-

теља именују се за школску 2022/23. годину.

III.
Седиште Општинског савета родитеља је у Београду, Та-

ковска бр.12.

IV.
Општински савет родитеља има задатак да:
– даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 

остваривање права детета, унапређивање образовања, ва-
спитања и безбедности деце, односно ученика у општини;

– учествује у утврђивању локалних планова и програма 
који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и 
безбедности деце;
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– прати и разматра могућности за унапређивање једна-
ког приступа, доступности и могућности образовања и ва-
спитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осе-
тљивих група на територији општине; 

– пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове надле-
жности; 

– заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама 
које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, ва-
спитања, безбедности и добробити на територији општине;

– сарађује са организацијама које делују у области обра-
зовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, 
културе, заштите и унапређења права детета и људских 
права;

– обавља и друге послове у вези са образовањем и ва-
спитањем на територији општине.

V.
Општински савет родитеља сачињава полугодишњи из-

вештај о свом раду и доставља га установама за које је тај 

Општински савет родитеља именован и Скупштини Град-
ске општине Палилула. 

VI.
Председник, заменик председника и чланови Општин-

ског савета родитеља послове из своје надлежности оба-
вљају без накнаде.

VII.
Административно-техничке послове за Општински са-

вет родитеља обављаће Одељење за друштвене делатности 
и заједничке послове Управе Градске општине Палилула.

VIII.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-31/2022-II, 28. децембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с.р.



Број 117 – 134 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.



28. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 117 – 135

САДРЖАЈ

Страна

Решење о давању сагласности на Ценовник Јав-
ног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” са 
Ценовником– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Нови Београд  – – – – – – –  80
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд 

за 2023. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  81
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађи-

вању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски 
центар „Нови Београд” са Законом о јавним преду-
зећима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  98

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ускла-
ђивању Одлуке о оснивању Установе културе „Но-
вобеоградска културна мрежа”  – – – – – – – – – – –  98

Правилник о солидарној помоћи  – – – – – – – –  99
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о платама, накнадама и другим примањима запосле-
них у Управи Градске општине Нови Београд  – – – – 101

Решење о утврђивању престанка дужности чла-
ну Већа Градске општине Нови Београд  – – – – – –  101

Решење о избору члана Већа Градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  102

Решење о оснивању Савета за безбедност Град-
ске општине Нови Београд  – – – – – – – – – – – – –  102

Решење о измени Решења о избору чланова Ко-
мисије за родну равноправност Скупштине Градске 
општине Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  102

Решење о разрешењу в. д. директора Центра за 
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом 
„Нови Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  102

Решење о именовању в. д. директора Центра за 
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом 
„Нови Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  103

Решење о разрешењу и именовању Управног од-
бора Центра за бригу о старима, деци и особама са 
инвалидитетом „Нови Београд”– – – – – – – – – – –  103

Решење о разрешењу и именовању Надзорног 
одбора Центра за бригу о старима, деци и особама 
са инвалидитетом „Нови Београд”  – – – – – – – – –  103

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора ЈП Спортски центар „Нови Београд”  – – – – –  103

Страна

Решење о именовању в. д. директора ЈП Спорт-
ски центар „Нови Београд”  – – – – – – – – – – – – –  104

Решење о измени Решења о именовању пред-
седника и чланова Надзорног одбора ЈП СЦ „Нови 
Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  104

Решење о разрешењу и именовању члано-
ва Управног одбора Туристичке организације за 
промоцију туризма, рекреације и здравог живота 
„Нови Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  104

Решење о разрешењу и именовању чланова Над-
зорног одбора Туристичке организације за промо-
цију туризма, рекреације и здравог живота „Нови 
Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  104

Решење о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Установе културе „Новобеоград-
ска културна мрежа”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  104

Решење о разрешењу и именовању чланова Над-
зорног одбора Установе културе „Новобеоградска 
културна мрежа”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  105

Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзор-
ног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”  – – –  105

ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Палилула  – – – – – – – – –  105
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  105
Одлука о изменама и допунама Пословника 

Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  106
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 

2023. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  106
Одлука о усвајању Европске повеље о родној 

равноправности на локалном нивоу  – – – – – – – –  126
Одлука о ценама, начину и поступку давања 

у закуп, односно на коришћење покретне и непо-
кретне имовине којом управља Градска општина 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  127

Решење о именовању Општинског савета ро-
дитеља предшколских установа и основних школа 
Градске општине Палилула за школску 2022/23. го-
дину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  131

Решење о именовању Општинског савета роди-
теља средњих школа Градске општине Палилула за 
школску 2022/23. годину – – – – – – – – – – – – – – –  132



Број 117 – 136 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2022.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


