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Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици мере 

без ПДВ (динара) 

Укупна цена 

без ПДВ (динара) 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ 

ЈАВНОГ ПАРКА У НИШКОЈ БАЊИ 

 

  

 

1.1 

Поправка оштећених асфалтних стаза, које су приказане у 

графичким прилозима као стазе 1-4, са свим слојевима, 

дебљине до 20цм, у дужини од 4м. Скинути све слојеве. 

Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску 

депонију. 

 

 
    

 
Обрачун  м² 82,00   

 

1.2 

Замена оштећених ригола од бетона у сивој боји, димензија 

40x40x12cm. Риголе поставити у слоју цементног малтера 

дебљине 10cm, размере 1:2. Спојнице добро испунити 

малтером и завршно обрадити тако да буду у истој равни са 

риголом. Малтер не сме да буде превише редак да не дође 

до цурења материјала и прљања риголе. Фуговање 

поверити искусним мајсторима. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

 

 
    

 м' 85,00 
  

1.3 

Замена оштећених ивичњака од бетона у сивој боји, 

димензија 12x18x100cm (стаза 1 у графичком прилогу). 

Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера дебљине 

10cm, размере 1:2. Спојнице добро испунити малтером и 

завршно обрадити тако да буду у истој равни са ивичњаком. 

Малтер не сме да буде превише редак да не дође до цурења 

материјала и прљања ивичњака. Фуговање поверити 

искусним мајсторима. Шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију..

 

 

  

  

  

  

   м' 31,00     

ХI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  
СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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1.4 

Набавка, транспорт и насипање песка (гранулације 0-4 mm)  

у слојевима и планирање. Песак пажљиво насути и набити 

у слојевима, вибро набијачима и набити до потребне 

збијености. Његова дебљина мора бити 5-10цм. На почетку 

уградње потребно је одредити висинске коте и падове. 

Падови се дефинишу на основу потребе одвода 

атмосферске воде са површине и износе од 0,5%-2,0%. 

 

 
    

  

м³ 500,00     

1.5 Набавка, транспорт, замена оштећених и уградња нових 

бетонских плоча, гранитно кварцног природног 

површинског слоја, гранулације маx 3мм, дебљине горњег 

слоја 10-15мм, површина је обрађена финим испирањем до 

дубине 2мм. Површински и носећи слој задовољава услове 

на хабање и отпорност на смрзавање према норми СРПС 

ЕН 1338. Димензија 40x40x6цм и 20x20x6цм у различитим 

нијансама по пројекту. У обрачун површина узети у обзир 

"растур" при обликовању плоча од 3,5%, са фуговањем 

спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. Након 

завршетка полагања потребно је добро очистити поплочану 

површину, а затим приступити «пеглању» површине вибро-

плочом. Вибро-плоче морају имати заштитну силиконску 

гуму како не би дошло до оштећења завршног слоја на 

бехатон плочама. После «пеглања» додатно префуговати 

целу површину и евентуално извршити замену оштећених 

плоча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  црна бетонска плоча, дим. 40x40x6цм  м2 300,00   

 -  бела бетонска плоча, дим. 40x40x6цм  м2 3.400,00   

 -  црвена бетонска плоча, дим. 40x40x6цм  м2 70,00   

 -  бела бетонска плоча, дим. 20x20x6цм  м2 510,00   

 -  жута бетонска плоча, дим. 20x20x6цм  м2 412,00   

 -  црвена бетонска плоча, дим. 20x20x6цм м2 158,00   

   Укупно за позицију 1.5   

1.6 

Набавка, транспорт, замена и постављање  бетонских плоча 

антрацит, димензија 20x10x6цм као ивичне на свим стазама, 

положених у цементном малтеру дебљине 15цм, са 
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фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-

0,6мм. Ширина ивичне траке је 10цм. 

   м2 168,00     

1.7 

Набавка и замена облоге кружног дела платоа код 

централне стазе ка фонтани бетонским плочама у жуто 

смеђој и антрацит боји, димензија 10x20x6цм. Бетонске 

плоче и месингане плочице поставити у цементном 

малтеру,  димензија по детаљима из пројекта, у облику 

компаса. Спојнице фуговати малтером и завршно обрадити 

тако да буду у истој равни са осталим плочама на платоу. 

Постављање месинганих плочица димензија 10x5цм 

дебљине 0,5цм са називима градова и удаљености од 

Нишке Бање. Централна месингана плочица је димензија 

Ø20цм. Величина слова на месинганим плочицама је 15мм. 

 

 
    

  м2 10,00     

1.8 

Набавка и постављање цементног малтера за уградњу 

ивичних плоча у белој боји, димензија 20x20x6цм на 

платоу фонтана на коти +246,90. Плоче поставити у слоју 

цементног малтера дебљине 3цм, размере 1:3, правилно 

нивелисати и сложити у слогу по пројекту. Спојнице добро 

испунити малтером и завршно обрадити тако да буду у 

истој равни са плочом. Малтер не сме да буде превише 

редак да не дође до цурења материјала и прљања. 

Фуговање поверити искусним мајсторима. 

 

 
    

  м2 90,00     

1.9 Одржавање - поправка и бојење акрилном бојом постојећег 

бетонског дела на полукружним клупама. Површине морају 

бити потпуно суве пре бојења.  

  м2 80,00     

1.10 

Набавка, транспорт, замена и уградња оштећених плоча од 

мермера постојећег степеништа  и платоа са свим потребн. 

радовима (замена поломљених плоча, чишћење, полирање) 

    

 м2 120,00   
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1.11 

Радови на одржавању фонтана (чишћење, поправка и замена 

оштећеног материјала): чишћење обавити ручно или 

машински - уређајима за прање под притиском, средством за 

прање и скидање каменца типа "Аqualit" или одговарајуће. и 

средством за превенцију раста алги типа "Algicid" или 

одговарајуће. Попуњавање испуцале облоге  са глачањем 

односно полирањем и репарација оштећеног дела фонтане 

истим материјалом од кога је израђена фонтана. 

  

  

 м2 650,00   

1.12 

Поправка шахти са поклопцем од ливеног гвожђа до 

висине новопројектованог поплочања. 
  

  

 ком 15   

 

                                 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  
УКУПНА ЦЕНА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  без урачунатог ПДВ: 

 

 

     ________________ динара 

П.Д.В.: 
 

___%    ____________ динара 

 

УКУПНА ЦЕНА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА са урачунатим ПДВ: 

 

 

      ________________ динара 

 

У Нишу,  ___.___.2019. године                                                                                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                  М.П.        ______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни,  попуни 

читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице 

мере, као и њихов производ илизбир на месту предвиђеним за то. У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исту. 

 

 


