
На основу члана 42. и члана 43. Статута општине Сокобања („Службени лист општине

Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седнци одржаној дана

28.02.2020. године, донела је

ПРОГРАМ РАДА

Скупштине општине Сокобања за 2020. годину

ЈАНУАР – ФЕБРУАР

1. Програм рада Скупштине општине Сокобања за 2020. годину;

Стручна обрада: Стручна служба СО-е;

2. Одлукa о о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним

површинама;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

3. Одлукa о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за

период од 2020.-2025. године;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

4. Одлукa о успостављању сарадње општине Сокобања и Градске општине Барајево;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

5. Решењe о именовању Изборне комисије општине Сокобања;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

6. Решењe о измени Решења о именовању Савета за безбедност;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

7. Закључaк о давању сагласности на План рада Дома здравља Сокобања за

2020.годину;

Стручна обрада: Дом здравља Сокобања;

8. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из

Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од

01.01.2019. године до 31.12.2019. године;

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;

9. Закључaк о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели добити по

редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину, коју је донео Надзорни

одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања ;

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
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10. Одлукa о измени Одлуке о  утврђивању  Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања; 

 

 

11. Извештаја о степену реализације Програмa пословања Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања, за период од 01.01.2019. године, до 31.12.2019. године; 

 

Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања; 

 

МАРТ – АПРИЛ 

 

1.Извештај  о раду Општинске управе општине Сокобања за 2019. годину; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе 

 

2.Извештај  о раду Председника општине и Општинског већа општине Сокобања за 

2019. годину; 

                                                             Стручна обрада: Кабинет председника општине 

 

3.Извештај  о раду Правобранилаштва општине Сокобања за 2019. годину; 

 

                                                      Стручна обрада: Правобранилаштво општине Сокобања 

 

4.Извештај  о раду за 2019. годину Центра за социјални рад Сокобања; 

 

Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања; 

 

5.Извештај  о раду за 2019. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања 

 

6.Извештај о раду за 2019. годину ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања 

 

7.Извештај о раду за 2019. годину Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

8.Извештај о раду за 2019. годину Дома здравља Сокобања; 

 

Стручна обрада: Дом здравља Сокобања; 

 

9.Извештај о раду за 2019. годину Туристичке организације Сокобања; 

 

Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања; 
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10.Извештај о раду за 2019. годину Спортског центра „Подина“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Спортски центар „Подина „ Сокобања; 

 

11.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања 

 

 

12.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања; 

 

13.Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Сокобања за 2020. годину; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

14.Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Сокобања за 2020. годину; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

МАЈ – ЈУН  

 

 

1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања 

 

2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

3.Завршни рачун буџета општине Сокобања за 2019. годину; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

4.Свечана седница Скупштине општине Сокобања; 

 

 

 

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 

 

1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања; 
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Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања 

  

2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања; 

 

3.Извештај о раду за 2019/2020 годину и Годишњи план рада за 2020/2021 годину 

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Предшколска установа „Буцко“ Сокобања; 

 

4.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2019/2020 годину и усвајању 

извештаја о припремљености Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за школску 

2020/2021 годину; 

Стручна обрада: Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања 

 

4.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2019/2020 годину и усвајању 

извештаја о припремљености Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за 

школску 2020/2021 годину; 

 

Стручна обрада: Основна школа „Митрополит Михаило“ Сокобања 

 

5.Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговaрајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Сокобања; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

6.Програм зимске службе на локалним путевима и градским улицама општине 

Сокобања у зимској сезони 2020/2021 година; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

7. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2020. године;  

 

8. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. -30.09.2020. године; 

 

 

 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР  

 

1.Одлука о буџету општине Сокобања за 2021. годину са кадровским планом; 

 

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе; 

 

2.Годишњи програм пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања; 

 

Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања 
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3.Годишњи програм пословања за 2021. годину Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“

Сокобања;

Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;

4.Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2021. годину;

Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања

5.Програм рада Центра за социјални рад Сокобања за 2021. годину;

Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања;

6.Програм  рада Туристичке организације Сокобања за 2021. годину;

Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања;

7.Програм  рада Спортског центра „Подина“ Сокобања за 2021. годину;

Стручна обрада: Спортски центар „Подина“ Сокобања;

8.Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Сокобања;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

9.Одлука о административним таксама на територији општине Сокобања;

Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

I Број: 011-4/20
У Сокобањи, дана 28.02.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике

Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,

31/19, 37/19- др. закон и 9/20), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- 

др. закон и 47/2018) и члана члана 42. став 1. тачка 24) Статута Општине 

Сокобања („Службени лист Општине Сокобања”, број 6/19), Скупштина општине 

Сокобања на својој седници, одржаној дана 28.02.2020. године, донела је

О Д Л У К У

о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на

јавним површинама

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак, начин и услови за привремено постављање мањих

монтажних објеката и уређаја на јавним површинама на територији Општине Сокобања.

Члан 2.

Мањим монтажним објектима и уређајима (у даљем тексту: објекти и уређаји) који се могу

постављати на јавним површинама, у смислу ове одлуке сматрају се:

1. Kиосци;

2. Tипске дрвене кућице;

3. Летње баште;

4. Балон хале спортске намене;

5. Слободно стојеће и зидне витрине;

6. Пултови за излагање и продају књига, часописа и других публикација;

7. Објекти и уређаји за оглашавање и рекламирање;

8. Привремени покретни објекти и уређаји;

9. Објекти за извођење забавног програма;

10. Урбани мобилијар;

11. Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова;

12. Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу;
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13.  Дечија игралишта; 

14. Објекти за депоновање и сепарацију речних агрегата и сл.; 

15. Клизалишта; 

16.  Други објекти и уређаји предвиђени планом постављања и 

17. Спецфични објекти за које се доноси посебна одлука. 

Члан 3. 

Јавне површине у смислу ове одлуке су: 

- коловози, тротоари, пешачке стазе, тргови, платои, шеталишта, 

- аутобуска и такси стајалишта, паркиралишта, 

- паркови, скверови, улични травњаци, јавне зелене површине између и око зграда, 

- јавни спортско – рекреативни терени (стадиони, игралишта, стрелишта), 

- пијаце, гробља, 

- изграђене речне обале, купалишта (плаже), пристаништа и 

- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење. 

II ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

Члан 4. 

1. Киосци  

Киоск је монтажно – демонтажни објекат површине до 10,5 м2 за 1 модул, са наменом за 

обављање одговарајуће делатности. 

2. Типске дрвене кућице 

Типске дрвене кућице су привремени монтажни објекти за продају сувенира који се 

постављају на локацији „Озрен башта“. 

3. Летње баште 

Летње баште су монтажно - демонтажни објекти намењени за обављање угоститељске, 

посластичарске и делатности исхране и смештаја гостију, које се постављају на јавним 

површинама испред пословног објекта или просторије (у даљем тексту: објекта) у којој се 

та делатност обавља. 

Летњу башту чини одговарајући број столова, столица, сунцобрана, тенди или пергола и 

лако покретни монтажно - демонтажни елементи (жардињере и сл.), као и витрине за 

продају сладоледа и колача и мени табла. 
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Елементи баште, осим тенди или пергола, не смеју бити фиксирани за јавну површину 

завртњима, анкеровањем или на неки други начин. 

Димензије и тежина елемената баште, као и њихова међусобна веза морају бити такви да 

омогућавају брзу монтажу, демонтажу и уклањање. 

Летња башта се може поставити у току целе године. 

Летња башта се не сме ограђивати, застакљивати и сл.. 

Елементи летње баште урачунавају се у укупну површину коју заузима летња башта. 

Тенда или пергола је слободно стојећа конструкција са одговарајућим застором са 

наменом за заштиту од сунца која се поставља на јавној површини изнад летње баште. 

Баште се не могу постављати на следећим јавним површинама: 

- у зони раскрснице, уколико ометају прегледност раскрснице; 

- у ширини пешачких прелаза и удаљености мањој од 2.0m од пешачког прелаза; 

- на стајалиштима јавног градског превоза; 

- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште; 

- на траси противпожарног пута; 

- на уличним шахтама. 

 

Баште се постављају тако да ширина баште буде у ширини објекта, у свему у складу са 

Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама. 

Изузетно, ширина баште може прелазити ширину објекта, под условом да постоји 

сагласност корисника и власника стамбеног или пословног простора испред којег се башта 

поставља и искључиво у складу са Планом постављања мањих монтажних објеката и 

уређаја на јавним површинама и уз сагласност Општинског већа општине Сокобања. 

Површина за постављање летње баште се не може дати на коришћење уколико за локацију 

испред  објекта нису измирене обавезе из претходног периода. 

У летњим баштама забрањено је постављање фритеза, роштиља, ражња и сл. садржаја. 

Забрањено је постављање звучника и појачала ради извођења музичког или другог 

програма у баштама угоститељских објеката. 

Летње баште се постављају на основу одобрења за постављање које издаје одељење 

Општинске управе надлежно за урбанизам. 

Уколико се  у оквиру летње  баште постављају тенде и перголе, потребно је, пре 

издавања одобрења за постављање летње баште,  прибавити  услове  за постављање 

тенде или перголе, које издаје одељење Општинске управе надлежно за урбанизам. 

Површине у оквиру којих се постављају тенде и перголе обележаваће се од стране 

комуналне и грађевинске инспекције у складу са датим условима и одобрењем. 

 

4. Балон хале спортске намене 

Балон хале су монтажно демонтажни објекти направљени од челичне конструкције која је 

прекривена церадним платном намењена за спортске намене. 
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5. Слободно стојеће и зидне витрине 

Слободно стојеће и зидне витрине су монтажно - демонтажни објекти намењени за 

излагање и рекламирање робе испред пословних просторија. 

6. Пултови за излагање и продају књига, часописа и других публикација 

Пулт за продају књига, часописа и других публикација је монтажно – демонтажна 

конструкција која може да се постави на јавној површини и да заузима највише 2 m2 

7. Објекти и уређаји за оглашавање и рекламирање 

Објекти и уређаји за оглашавање и рекламирање, у смислу ове одлуке  су билборди, 

рекламни панои, табле, ознаке, натписи, транспаренти и други специфични објекти и 

уређаји, намењени за оглашавање и рекламирање фирме, односно производа и услуга, који 

се постављају на јавним површинама, осим на површинама које су у надлежности 

управљача пута. 

Рекламни панои и друге рекламне ознаке  су мањи монтажни објекти на којима се врши 

рекламирање одређене делатности, производа и слично. 

 

Рекламне ознаке су: плакат, налепница, електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски 

приказ, мурал, односно транспарент и други рекламни натписи и сл.. 

Рекламни панои и друге рекламне ознаке се могу осветљавати на начин којим се не ремети 

безбедно одвијање саобраћаја и кретање пешака, на јавним површинама које су одређене 

од стране општине. 

 

8. Привремени покретни објекти и уређаји 

Привремени покретни објекти и уређаји су  уређаји за кокице, кестење и сл., расхладне 

витрине, тезге и други лако покретни објекти и уређаји за излагање и продају робе на мало 

и вршење занатских услуга. 

Уређаји за печење и продају кокица, кестења, кукуруза и сл. су лако покретни објекти за 

припрему и продају одговарајућих прехрамбених производа. 

Расхладна витрина је типски, лако покретни објекат за конзервирање и продају 

индустријског сладоледа, напитака и других прехрамбених производа. 

Пулт-тезга за продају робе је самостални, типски, отворени, лако покретни објекат за 

излагање и продају робе, чија бруто површина не може бити већа од 6,0m2. 

 

9. Објекти за извођење забавног програма 

Објекти за извођење забавног програма у смислу ове одлуке, су циркус, забавни парк, 

трамболине, аутомобилчићи и други апарати за забаву деце и слично. 
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Уколико се услед извођења забавног програма заузимају површине на којима се одвија 

саобраћај, организатор забавног програма је дужан прибавити потребне сагласности од 

Полицијске управе Сокобања и управљача пута. 

10. Урбани мобилијар 

Урбани мобилијар у смислу ове одлуке чине: јавни часовници, клупе, поштански 

сандучићи, јавне телефонске говорнице, украсне жардињере, стубови, кугле, монтажне 

ограде и друге врсте запрека на јавним површинама, посуде за сакупљање смећа и корпе за 

отпатке и други урбани мобилијар. 

11. Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова 

Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова су ограде градилишта и 

градилишне скеле, који се постављају на јавну површину у складу са усвојеним планом 

градилишта и планираном динамиком радова, уз претходно исходовану документацију 

којом је од стране надлежног органа одобрено извођење предметних грађевинских радова. 

Уколико се објекти и уређаји из става 1. овог члана, постављају у пешачкој зони, извођач 

радова је дужан на одговарајући начин обезбедити несметани пролаз пешака. 

12. Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу су објекти који се постављају на 

аутобуским стајалиштима, уз претходно исходовану документацију којом је од стране 

надлежног органа одобрено извођење радова. 

13. Дечија игралишта 

Дечија игралишта представљају простор на ком се одвијају разноврсне дечије активности, 

опремљен реквизитима за игру и забаву деце. 

14. Објекти на водном земљишту 

На јавним површинама се могу поставити монтажно демонтажни објекти за прелаз преко 

река на водном земљишту. 

15. Клизалиште 

Клизалиште је објекат намењен првенствено за спортове и рекреацију на леду у време 

зимске сезоне. 

16. Други објекти и уређаји 

На јавним површинама могу привремено да се поставе и други објекти и уређаји који нису 

наведени у овој одлуци, уколико подносилац захтева за издавање одобрења приложи 

доказе да објекте или уређаје поставља у оквиру хуманитарне и друге манифестације или 

активности  у области културе, образовања, спорта и другим сличним областима (бине, 

позорнице, покретне приколице, шатори и слично). 
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17. За објекте са специфичном наменом и начином постављања и коришћења јавне 

површине Скупштина Општине Сокобања доноси посебну одлуку којом ће се дефинисати 

услови постављања, начин коришћења, време коришћења, накнада за коришћење и др. 

битни елементи. 

 

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

Члан 5. 

Објекти и уређаји могу се привремено постављати на јавним површинама из члана 3. ове 

одлуке, у складу са условима утврђеним у овој одлуци. 

Ближи услови за постављање објеката и уређаја на јавним површинама, као и  тип, облик 

и други технички услови за постављање мањих монтажних објеката и уређаја на јавним 

површинама регулишу се Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на 

јавним површинама, који се доноси за сваку годину. 

Акт из става 2. овог члана доноси Општинско веће Општине Сокобања (у даљем тексту: 

Општинско веће), на предлог Одељења надлежног за урбанзам Општинске управе 

Општине Сокобања (у даљем тексту: Одељење за урбанизам). 

Члан 6. 

План садржи опште услове и правила постављања и уклањања монтажних објеката и 

уређаја, намену, величину и изглед објекта, време на које се поставља, почетну цену за 

добијање локације, услове и правила за постављање и графички приказ локација за 

постављање.  

IV ДАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА КОРИШЋЕЊЕ 

Члан 7. 

Давање јавних површина на коришћење ради привременог постављања објеката и уређаја 

спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним конкурсом у складу са 

овом одлуком. 

За привремено постављање објеката и уређаја из члана 2. став 1. тачке 

3.,4,5.,10.,11.,12.,13.,14.,15.и 16. ове одлуке, јавна површине се користи  без јавног 

оглашавања и коришћење се одобрава решењем (у даљем тексту: решење) које доноси 

Општинска управа Општине Сокобања - Одељење за урбанизам, на основу поднетих 

захтева заинтересованих корисника јавне површине. 

За привремено постављање објеката из члана 2. став 1. тачке 1., 2., 6., 7., 8. и 9 ове одлуке, 

јавна површина се користи, на основу добијеног одобрења и закљученог уговора, након 

спроведеног поступка јавног надметања. 

Максимални рок коришћења јавне површине може бити пет година. 
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Члан 8. 

Општинско веће, на предлог Одељења за урбнизам доноси План постављања мањих 

монтажних објеката и уређаја на јавним површинама. 

Oдлуку о расписивању јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) за јавно надметање 

односно прикупљање понуда јавним конкурсом ради давања у закуп јавних површина, 

доноси Председник општине, на основу  Плана постављања мањих монтажних објеката и 

уређаја на јавним површинама. Конкурс се објављује, на званичном сајту Општине 

Сокобања и на огласној табли Општинске управе Општине Сокобања. 

Конкурс спроводи Комисија за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и 

уређаја (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија, коју именује председник Општине,  броји пет чланова и бира се на време од 

четири године. 

Комисија ради и одлучује већином од укупног броја чланова. Комисија у складу са Планом 

постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама, Одлуком о 

расписивању конкурса, објављује Конкурс и утврђује критеријуме и начин спровођења 

Конкурса. 

Члан 9. 

Јавни конкурс, расписан ради давања на коришћење јавних површина садржи: 

- локацију (место) која се даје на корићење за постављање објекта или уређаја; 

- врсту, величину и намену објекта или уређаја; 

- површину која се заузима; 

- дужину трајања коришћења јавне површине, а која не може бити дужа од пет година; 

- почетна цена за добијање локације за постављање објекта или уређаја; 

- рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја 

учесницима који не добију на корићење јавну површину;  

- обавештење да учесник губи право на повраћај износа за добијање локације за 

постављање објекта или уређаја у случају одустанка од своје пријаве односно понуде, као 

и ако не закључи Уговор о коришћењу јавне површине; 

- обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на 

конкурс; 

- податке о обавезној садржини понуде; 

- обавештење о начину и року за подношење пријава односно понуда на конкурс који не 

може бити краћи од 8 дана од дана објављивања конкурса; 
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- место и време одржавања јавног надметања или јавног отварања понуда. 

Члан 10. 

Пријава односно понуда за учешће на Конкурсу садржи: 

- име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања; 

- назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта; 

- понуђени износ накнаде код спровођења јавног надметања прикупљањем понуда; 

- износ лицитационог корака; 

- ознака локације-места за коју се подноси пријава. 

Уз пријаву односно понуду се доставља: 

- фотокопија личне карте; 

- уредно овлашћење за заступање; 

- решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре 

Србије, или Судски регистар; 

- потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија 

о ПИБ); 

- доказ о уплаћеном зносу почетне цене за добијање локације за постављање објекта или 

уређаја;  

- потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних 

прихода – уврење из ЛПА). 

 

Члан 11. 

О току поступка јавног надметања и о прикупљању понуда јавним конкурсом Комисија 

води записник у који се обавезно уносе следећи подаци: 

1. Број пријављених учесника; 

2. Почетни износ цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја; 

3. Листа учесника са понуђеним почетне цене за добијање локације за постављање објекта 

или уређаја код спровођења јавног надметања прикупљањем понуда; 

4. Примедбе учесника; 

5. Околности везане за ометање рада Комисије; 
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6. Износ цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја који је утврђен као 

најповољнији и податке о учеснику са најповољнијом понудом; 

7. Датум и време почетка и завршетка поступка; 

8. остале податке од значаја за рад Комисије. 

Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник, а у случају 

прикупљању понуда јавним конкурсом, записник потписују и учесници поступка. 

 

Члан 12. 

Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије. Ако и после 

изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, удаљиће се из просторије у 

којој Комисија заседа. 

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом. 

Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене 

и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање односно јавно отварање 

прикупљених понуда. 

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди када ће се поступак 

наставити. 

Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекид поступка, уносе 

се у записник. 

Члан 13. 

По окончању поступка јавног надметања или прикупљања понуда, Комисија обавештава 

Предсдника општине Сокобања о резултатима спроведеног конкуса и обавештава 

учеснике конкурса о учесницима који су излицитирали локације-места за постављање 

објеката, односно уређаја. 

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, 

дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања, односно прикупљања 

понуда поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам,  за 

добијање одобрења за постављање објекта. 

Члан 14. 

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу 

надлежном за урбанизам,  за добијање одобрења за постављање објекта, председник 

Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у 

даљем тексту: Уговор). 
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Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања 

уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање 

локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране 

цене закупа.  

Уговор садржи нарочито: име и презиме, јединствени матични број грађана, место и 

адресу становања, назив ми седиште радње или правног лица коме се јавна површина даје 

на коришћење, јавну површину (локацију) и период на који се даје на коришћење, врсту 

објекта, површину локације, износ почетне цене, права и обавезе у случају неизвршења 

уговорених обавеза, начин решавања спорова, као и поступак и услове измене уговора. 

Уговором се одређују и обавезе корисника  јавне површине да: објекат или уређај постави 

на јавну површину у року од 60 (шездесет) дана од дана закључења уговора, јавну 

површину користи за врсту објекта за коју му је дато на коришћење, за коришћење јавне 

површине плаћа накнаду  у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавне површине 

и да, када се за то створе услови, о свом трошку уклони објекат или уређај и јавну 

површину доведе у првобитно чисто и уредно стање, односно плати трошкове принудног 

уклањања и чувања. 

Уговор о коришћењу јавне површине ће се раскинути и пре истека периода на који је 

закључен, на предлог Одељења надлежног за урбанизам, ако корисник: 

1. Право коришћења јавне површине пренесе на друга лица; 

2. Не плати накнаду за коришћење за најмање три месеца узастопно или четири месеца у 

току године; 

3. Постави и користи објекат или уређај супротно условима наведеним у уговору односно 

решењу.  

Јавно надметање 

Члан 15. 

Пријава за учешће на Конкурсу (у даљем тексту: пријава) се доставља Комисији. 

Ако пријава не садржи потпуну и уредну документацију из члана 9. ове одлуке, Комисија 

обавештава подносица пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања. 

Ако подносилац пријаве из става 2. овог члана не отклони недостатке у складу са 

обавештењем Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању. 

Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања. 

Члан 16. 

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице 

стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени 

заступник присуствују јавном надметању. 
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У случају да се не испуне услови из става 1. овог члана, поступак се понавља у року од 30 

(тридесет) дана. 

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица. 

 

Члан 17. 

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносилаца 

уредних пријава или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од подносилаца 

стекао статус учесника и утврђује листу учесника јавног надметања. 

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи локацију која је 

предмет јавног надметања и почетни износ накнаде. 

Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за локацију која је 

предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ накнаде. 

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од 

понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи 

износ од последње понуде. 

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већи 

износ накнаде од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник 

и председник Комисије објављује да је јавно надметање за ту локацију завршено. 

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметну локацију завршено и 

кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ 

накнаде. 

Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставом 5. и 6. овог члана не 

могу се подносити накнадне понуде. 

Члан 18. 

Уколико у поступку јавног надметања за предметну локацију учествује један учесник, 

односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно 

овлашћени заступник прихвати почетни износ накнаде. 

Почетни износ накнаде се утврђује као најповољнији износ. 

Прикупљање понуда јавним конкурсом 

Члан 19. 

Понуда за учешће на Конкурсу се доставља Комисији у затвореној коверти са видном 

назнаком на коју се локацију односи и са посебном назнаком „не отварати“. 
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Број места (локација) за које једно лице (учесник Конкурса) подноси понуде није 

ограничен, а исте се могу поднети у једној коверти, с тим да се сви бројеви места локација 

за које се подноси понуда видљиво назначе на коверти. 

Понуђени износ накнаде мора да буде у динарском износу који је исти или већи од 

почетног износа накнаде утврђеног одлуком о расписивању Конкурса. 

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. 

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда. 

Неуредна је понуда: 

1. Која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју се локацију односи; 

2. Која не садржи податке и уредна документа из члана 10. ове одлуке; 

3. У којој понуђени износ накнаде није у складу са одредбама из става 2. овог члана, тј. 

није изражен у динарском износу или је нижи од почетног износа накнаде. 

Члан 20. 

Поступак јавног отварања понуда по расписаном Конкурсу је јаван и истом могу 

присуствовати сва заинтересована лица. 

Поступак јавног отварања понуда нпочиње уношењем у записник места и времена јавног 

отварања понуда, података о члановима Комисије, података о локацијама за које су 

прикупљене понуде и података о учесницима поступка. 

Неблаговремене понуде се посебно одвајају, не разматрају се, што се записнички 

констатује. 

Понуде се разврставају по локацијама. 

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде и 

Комисија констатује да ли су понуде уредне. 

Комисија записнички констатује ако за поједине локације није поднета ни једна понуда. 

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање 

једна благовремена  и уредна понуда за исту локацију, 

У случају да се не испуне услови из става 8. овог члана, поступак се понавља у року од 30 

(тридесет) дана. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих 

приспелих понуда. 

Давање у закуп јавних површина без расписивања конкурса. 
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Члан 21. 

Општинско веће може својим закључком одређену локацију дати на коришћење установи 

или јавном предузећу без расписивања конкурса, за потребе промоције Општине.  

V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

Члан 22. 

Поступак извршења решења о уклањању објекта и уређаја и принудно извршење спроводи 

Општинска управа Општине Сокобања, преко ЈКП „НАПРЕДАК“ Сокобања. 

Смештај и чување принудно уклоњених објеката и уређаја обезбеђује Општинска управа 

Општине Сокобања 

Приликом преузимања објеката и уређаја уклоњених са јавне површине, корисник је 

дужан да плати трошкове принудног уклањања и чувања. 

Члан 23. 

Ако корисник у року од 60 (шездесет) дана од дана принудног уклањања, не преузме 

принудно уклоњени објекат или уређај, као и робу затечену у или на њима, објекат, уређај 

и роба ће се продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе 

се за подмирење трошкова уклањања и чувања објекта или уређаја, за наплату ненаплаћене 

накнаде за коришћење, јавне површине и за уређење заузете јавне површине. 

Ако корисник не преузме лако кварљиву робу затечену у или на принудно уклоњеном 

објекту или уређају у року од 3 (три) дана од дана принудног уклањања, Општинска 

управа не сноси даљу одговорност за ту робу. 

Трошкови принудног уклањања и чувања објекта ће се обрачунавати према ценовнику 

ЈКП „Напредак“ за наведене услуге. 

VI НАДЗОР 

Члан 24. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке 

врши Општинска управа преко надлежних организационих јединица, а инспекцијски 

надзор врши комунална инспекција. 

Члан 25. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор проверава: 

- да ли је објекат или уређај постављен на основу уговора односно решења; 

- да ли се објекат или уређај користи у складу са решењем; 

- да ли је објекат или уређај постављен у складу са актима из члана 5. став 2. тачке 1. и 2. 

ове одлуке. 
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Члан 26. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди 

кориснику објекта или уређаја уклањање истог о његовом трошку и без права на накнаду : 

- ако утврди да је објекат или уређај постављен без уговора односно решења; 

- ако се објекат или уређај некористи у складу са решењем; 

- ако објекат или уређај није постављен у складу са актима из члана 5. став 2. тачке 1. и 2. 

ове одлуке. 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Ако корисник објекта или уређаја заузима јавну површину без решења о  одобрењу (члан 

7. став 2. ове одлуке), односно без уговора (члан 14. став 1. ове одлуке), или ако не поступа 

у складу са решењем о давању на коришћење јавне површине (члан 7. став 2. ове одлуке), 

казниће се за прекршај и то: 

- правно лице новчаном казном у фиксном износу од 200.000,00 динара; 

- новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара одговорно лице; 

- новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара предузетник; 

- новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара физичко лице. 

Члан 28. 

Ако корисник постави објекат или уређај на јавну површину у супротности са уговором 

(члан 14. став 3. и 4. ове одлуке), односно у супротности са актом (члан 5. став 2. ове 

одлуке), казниће се за прекршај и то: 

- правно лице новчаном казном у фиксном износу од 200.000,00 динара; 

- новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара одговорно лице; 

- новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара предузетник; 

- новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара физичко лице. 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Корисници јавних површина који су право коришћења локација за постављање монтажних 

објеката стекли, пре ступања на снагу ове одлуке, исте ће користити до истека рока од 5 

година. 

СТРАНА 19                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          БРОЈ 4 - 28. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ______________________________________________________________________________



15

Уколико објекти и уређаји нису у функцији, власници су дужни да их уклоне у року од 30

(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 30.

Поступци покренути по захтеву заинтересованих закупаца јавне површине за издавање

решења у којима није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове одлуке.

План којим се дефинишу ближи услови за постављање објеката и уређаја у складу са

одредбама ове одлуке биће донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 31.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о монтажним објектима

(„Службени лист Сокобања“, број 32/2017,15/2018, 1/2019).

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине

Сокобања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-40/20

У Сокобањи 28.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

СТРАНА 20                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          БРОЈ 4 - 28. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ______________________________________________________________________________



   

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период 

од 2020.-2025. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

седници одржаној дана 28.02.2020. године, донела је

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на

На основу члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања

У Сокобањи, дана 28.02.2020. године

I Број: 011-3/20

општине Сокобања“.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу

Члан 4.

антикорупцијског плана општине Сокобања.

јавном позиву, именоваће радну групу, чији ће задатак бити израда Локалног

У циљу израде ЛАП-а, Општинско веће општине Сокобања, по расписаном

Члан 3.

перспективи утиче на смањење корупције.

оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у

самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у

примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне

најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне

за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у

корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока

нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак

ЛАП), у смислу ове Одлуке, подразумева се документ заснован на идентификовању

Под Локалним антикорупцијским планом општине Сокобања (у даљем тексту

Члан. 2.

Сокобања за период од 2020.-2025. године.

Општина Сокобања приступа изради Локалног антикорупцијског плана општине

Члан 1.
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Сокобањада исти усвоји.

Локалногантикорупцијског плана општине Сокобања и предлаже Скупштини општине 

21.02.2020. године, утврдило је предлог Одлуке о приступању изради 

Сокобања, Општинско веће општине Сокобања, на својој седници одржаној дана

Имајући у виду обавезу постојања Локалног антикорупцијског плана општине

проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима.

али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема

самоуправе, односно политике која би се односила на све јединице локалне самоуправе,

непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне

2013. до 2018. године, усвојене 01.07.2013. године, која такође препознаје проблем

Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од

Израда локалног антикорупцијског плана у складу је и са једним од циљева

самоуправе да донесу локалне антикорупцијске планове.

седници Владе Србије 27. априла 2016. године, којим се обавезују јединице локалне

преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Акционом плану за

Образложење
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ОДЛУКУ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Члан 1 

 Овом Одлуком успоставља се сарадња између општине Сокобања и Градске општине Барајево. 

Члан 2. 

 Сарадња се успоставња у области културе, привреде, образовања, спорта, туризма и на другим 

пољима која ће бити ближе уређена Споразумом о сарадњи. 

Члан 3. 

 Ближи облици и садржина сарадње са Градском општином Барајево уредиће се Споразумом о 

сарадњи. 

Члан 4. 

 Средства за реализацију споразума биће обезбеђена из Буџета ГО Барајево и биће предмет 

проналажења суфинансирања. 

Члан 5. 

 Овлашћује се Председник општине Сокобања да у име општине Сокобања буде потписник 

Споразума о сарадњи. 

Члан 6. 

 Одлуку  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сокобања, на седници одржаној 28.02.2020 године, донела је:

143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 130, члана 131. и члана

На основу члана 13. став 1. и члана 88. став 1. и члана 88а. Закона о локалној самоуправи („Службени

Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 28.02.2020. године

I БРОЈ: 011-5/20
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни основ за доношење ове Одлуке, садржан је у одредбама члана 13. став 1,  члана 88. став  1. и   

члана 88а.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 -  др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 130, 131. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/19). 

Чланом 13. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 -  др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018 ) прописано је да јединице локалне самоуправе сарађују и удружују се 

ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од заједничког 

интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, 

предузећа, установе и друге организације и службе, у складу са законом и Статутом. 

Чланом 88. став 1. истог закона прописано је да јединица локалне самоуправе, њени органи и службе, 

као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим 

јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и 

ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом, чланом 88а предвиђено је 

закључивање и поступак закључивања споразума о сарадњи јединица локалне самоуправе, а што је 

предвиђено и одредбама члана 130. и члана 131. Статута општине Сокобања. 
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/2019), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 28.02.2020.  године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ O 

ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНE КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 

 

I 

Именују се председник, чланови, секретар и њихови заменици у Изборну комисију 

општине Сокобања у сталном саставу и то: 

 

1. Милош Илић, дипл.правник из Сокобање, ул. Светозара Марковића бр. 12, тел. 063 8 

412 203, Српска напредна странка, председник Изборне комисије; 

Душан Матић, дипл.правник из Сокобање, ул. Немањина бр. 7/13, тел. 063 8 448 314, 

Српска напредна странка, заменик председника Изборне комисије; 

 

2. Стефан Вукић из Сокобање, ул. Николе Пашића бр. 2А, тел. 062 8 238 250, Српска 

напредна странка, члан;  

Новица Вељковић из Јошанице, општина Сокобања, Српска напредна странка, тел. 064 8 

314 456, заменик члана; 

 

3. Јелена Васиљевић из Ресника, општина Сокобања, тел. 064 8 568 901, Српска напредна 

странка, члан; 

Драган Богданић из Сокобање, ул. Рудничка број 5, тел. 064 8 602 905, Српска напредна 

странка, заменик члана; 

 

4. Зоран Шујица из Сокобање, ул. Милоша Црњанског бр. 13/19, тел. 064 6 654 623, 

Социјалистичка партија Србије, члан; 

Саша Ђокић из Сокобање, ул. 14. бригаде бр. 15, тел. 066 068 622, Социјалистичка 

партија Србије, заменик члана;   

 

5. Срђан Анђелковић из Сокобање, ул. Надежде Петровић бр. 7, тел. 065 5 459 975, 

Социјалистичка партија Србије, члан; 

Александар Младеновић из Поружнице, општина Сокобања, тел. 060 1 793 875, 

Социјалистичка партија Србије, заменик члана;   

 

6. Данијелу Ђорђевић из Шарбановца, општина Сокобања, тел. 063/717-93-32,Уједињена 

сељачка странка,члан, 

Стефан Стефановић из Сокобање, улица Светозара Маровића број 22, тел. 062/105-80-22, 

Уједињена сељачка странка, заменик члана. 

 

7. Милић Никола из Сокобање, ул. Вука Караџића бр. 8/10, тел: 063 8 236 225, Уједињена 

сељачка странка, члан, 

Милош Миловановић из Белог Потока, општина Сокобања, тел: 069 1 963 506, 

Уједињена сељачка странка, заменик члана, 
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Соња Стефановић, дипл.правник из Сокобање, ул. Николе Пашића 50, тел. 065 9 833 313, 

секретар Изборне комисије; 

Никола Николић, дипл.правник из Сокобање, ул. Љубе Дидића бр.11, тел: 064 8 560 805, 

заменик Секретара Изборне комисије; 

 

II 

Административно техничке послове за Изборну комисију обављаће Општинска 

управа општине Сокобања. 

III 

Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњем председнику, 

заменику председника, члановима, заменицима чланова, секретару и заменику секретара 

Изборне комисије општине Сокобања. 

 

IV 

Решење доставити: Именованима, одборничкој групи Српска напредна странка, 

одборничкој групи Социјалистичка партија Србије, одборничкој групи Уједињена сељачка 

странка, одборничкој групи Демократска странка,  Изборној комисији општине општине 

Сокобања, Одељењу за финансије и архиви. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 13. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020) прописано је да Изборна комисија ради у 

сталном саставу, ставом 3. истог члана, прописано је да ниједна политичка странка или 

страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа 

за спровођење избора, док је ставом 4. прописано да се у решењу о именовању 

председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, 

односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, 

односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 

Чланом 14. истог Закона Изборну комисију у сталном саставу чини председник и 

најмање 6 чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе на предлог 

одборничких група сразмерно броју одборника. 

13.01.2020. године Скупштина општине Сокобања, обратила се одборничким 

групама Скупштине општине Сокобања, ради достављања предлога кандидата за 

председника, чланове, као и њихове заменике у Изборној комисији општине Сокобања, јер 

досадашњој Изборној комисији општине Сокобања у сталном саставу мандат истекао 

29.01.2020. године.  

У остављеном року предлоге кандидата за председника, чланове, као и њихове 

заменике у Изборној комисији општине Сокобања, доставиле су 20.01.2020. године 

одборничка група Српске напредне странке, 20.01.2020. године одборничка група 

Социјалистичке партије Србије и 17.01.2020. године одборничка група Уједињене сељачке 

странке, док одборничка група Демократске странке није у остављеном року доставила 

тражене предлоге, иако је захтев уредно примила 14.01.2020. године. 

Дана, 30.01.2020. године, Скупштина општине Сокобања, обратила се 

одборничкој групи Демократске странке поновљеним захтевом за достављање предлога 

кандидата за председника, чланове, као и њихове заменике у Изборној комисији општине 

Сокобања, остављајући нови рок за доставу тражених података, који је уредно примљен 

05.02.2020. године, а на који у остављеном  року није одговорено. 

Имајући у виду члан 14. Закона о локалним изборима којим је предвиђено да 

Изборну комисију у сталном саставу чини председник и најмање 6 чланова које именује 
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скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група сразмерно броју 

одборника, као и члан 13. став 3. истог Закона којим је прописано да ниједна политичка 

странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном 

саставу органа за спровођење избора, Скупштина општине Сокобања, обратила се 

захтевима одборничким групама Социјалистичке партије Србије и Уједињеној сељачкој 

странци, ради достављања још по једног предлога за члана и заменика члана Изборне 

комисије општине Сокобања, ради формирања исте у складу са минималним бројем 

чланова предвиђених чланом 14. Закона о локалним изборима, на које су напред наведене 

одборничке групе одговориле у предвиђеном року. 

На основу свега напред наведеног, Скупштина општине Сокобања, одлучила је као 

у диспозитиву Решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 24 часа од доношења решења. 

 

I БРОЈ: 02-13/20 

 

У Сокобањи, 28.02.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Драгољуб Јевтић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“  6/19), члана 3. 

Одлуке о формирању Савета за безбедност ( „Службени лист општина Бољевац, Бор, 

Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 8/2005) и члана 

149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 11/19).  

Одлуком о формирању Савета за безбедност  ( „Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 

8/2005), формиран је Савет за безбедност као радно тело Скупштине општине 

Сокобања. Чланом 3. напред наведене Одлуке прописано је да чланове Савета 

посебним решењем именује Скупштина општине Сокобања из редова представника 

Скупштине општине, полиције, правосуђа, здравства и социјалне заштите, просвете, 

спортских удружења, привреде, медија и других структура неопходних за реализацију 

Пројекта. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II

Сокобања“, број 31/16 ).

образованим Решењем о именовању Савета за безбедност ( „Службени лист општине

Мандат новоизабраним члановима, траје до истека мандата Савета за безбедност

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, члан.

уместо ње именује се Душан Мијајловић из Сокобање – представник

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, разрешава се дужности члана, а

- у члану 1. став 1. тачка 11. Снежана Ковановић из Сокобање – представник

општине Сокобања, члан.

ње именује се Александра Марковић из Сокобање – начелник Општинске управе

Општинске управе општине Сокобања, разрешава се дужности члана, а уместо

- у члану 1. став 1. тачка 2. Марија Јовановић из Сокобање – начелник

„Службени лист општине Сокобања“, број 31/16, 49/16 и 31/18 ) и то тако што се:

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Савета за безбедност (

I

о измени Решења о именовању Савета за безбедност

РЕШЕЊЕ

Скупштина општинеСокобања, на седници одржаној дана 28.02.2020. године, донела је

општинеСокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), 

Мајданпек,Неготин и Сокобања“, број 8/2005) и члана 149. Пословника Скупштине 

(„Службени лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, 

општине Сокобања“ 6/19), члана 3. Одлуке о формирању Савета за безбедност 

На основу члана 46. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист
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Како је Марији Јовановић и Снежани Ковановић престао мандат, а на место 

начелника Општинске управе општине Сокобања постављена Александра Марковић, 

док је на место директора Предшколске установе „Буцко“ Сокобања именован Душан 

Мијајловић, одлучено је као у изреци овог Решења. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 28.02.2020. године 

I БРОЈ: 02-14/20
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 

 

    ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на План рада Дома здравља Сокобања за 2020.годину, 

који је усвојио Управни одбор Дома здравља Сокобања, дана 19.12.2019. године, под 

бројем 01-711/8-19. 

 

 

 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

седници одржаној дана 28.02.2020. године донела је

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на

На основу члана 42. став 1. тачка 54. и члана 143. Статута општине Сокобања

У Сокобањи, дана 28.02.2020. године

I Број: 011-6/20
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Одлуке о расподели добити по 

редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину, коју је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-41/7-2020, на 

седници одржаној дана 30.01.2020. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

дана 28.02.2020. године, донела је

општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној

15/2016), члана 42. став 1. тачка 10. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број

У Сокобањи, 28.02.2020. године

Број: 401-251/20
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ОДЛУКУ
о измени Одлуке о  утврђивању  Програма радова на одржавању општинских путева, градских
улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине
Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

   Члан 1.
Овом  Oдлуком врши се измена Одлуке о   утврђивању   Програма радова на одржавању општинских
путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине
Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Сл. лист
општине Сокобања бр. 46/19)  (у даљем тексту: Програм) и то тако што се:

У члану 1. мења Програм радова на одржавању општинских путева, градских улица и хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања за 2020. годину из делатности
Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, као саставни део ове Одлуке, а I Ребаланс Програма
радова на одржавању општинских путева,  градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације на територији општине Сокобања за  2020.  годину из делатности Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања постаје саставни део Одлуке.

У осталим деловима Одлука остаје непромењена.

               Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

          

Сокобања, на седници одржаној дана 28.02.2020. године, донела је
3. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине
Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14, 42/16, 35/18, 40/18 и 11/19) и чланa 16. став 1. тачка
На основу чланова 65. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине

Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 28.02.2020. године

I Број: 344-27/20
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О б р а з л о ж е њ е

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ

Скупштина општине Сокобања донела је Одлуку о   утврђивању   Програма радова на одржавању
општинских путева,  градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на
територији општине Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“
Сокобања („Сл. лист општине Сокобања бр. 46/19).

Предложеним изменама Програма обухваћени су сви планирани радови и активности на одржавању
општинских путева,  градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на
територији општине Сокобања за 2020.  годину,   са коригованим количинама појединих позиција,  а у
складу са планираним   активностима у току године.  Због нових активности дошло је до измена у
погледу планираних количина за многе позиције  (које су проистекле из временских услова и других
непредвиђених околности у погледу учесталости одређених радњи).

Због ових измена врши се  измена Одлуке о  утврђивању  Програма радова на одржавању општинских
путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине
Сокобања за  2020.  годину и Утврђује нови Програма радова на одржавању општинских путева,
градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине
Сокобања за 2020. годину, који се налази у прилогу ове одлуке.

ПРАВНИ ОСНОВ
Чланом  65.  Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине
Сокобања, предвиђено је да  одржавање путева и улица спада у комуналну делатност и да је
ова делатност поверена Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ Сокобања.
Чланом 16. став. 1. тачка 3. Статута општине Сокобња предвиђено је да се  општина Сокобања,
преко својих органа,  стара о изградњи,  реконструкцији,  одржавању и коришћењу
некатегорисаних и општинских путева,  као и улица и других јавних објеката од општинског
значаја.
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

  ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2020. ГОДИНИ

....................................................................................................................................

Сокобања, Јануар 2020.године
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У СОКОБАЊИ У 2020. ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Кошење траве у путном појасу са прикупљањем на гомиле. Све

комплет. м2 80000 7,63 610.400,00

2 Кошење траве у путном појасу без прикупљања. Све комплет. 
м2 300000 4,00 1.200.000,00

3
Крчење шибља и растиња у питном појасу са прикупљањем.

Све комплет. м2 45000,00 29,28 1.317.600,00

4

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20

цм са ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и

слагањем поред пута. ком 20 1.124,00 22.480,00

5
Машински и ручни утовар траве, шибља и грана са слагањем и

одвожење на даљину до 10 км. Све комплет. тура 80 5.040,00 403.200,00

6
Сецкање грана дебљине до 4 цм млином за гране. Самлевени

остаци се планирају на косини канала. Све комплет.
радни сат 150 2.205,00 330.750,00

7

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од

просечно 10 цм са истовременим подешавањем нагиба од

минимално 4% према каналу или падини. Материјал се

прикупља, утовара у возило и одвози до 2 км. Количина

материјала по м1 је 0,08 м3.  Обрачун по м1. Све комплет м1 12000 66,33 795.960,00

8
Ископ материјала из локалног позајмишта, утовар у камион и

превоз до места уградње. Даљина превоза је до 10 км. м3 1000 1.654,00 1.654.000,00

9
Уградња материјала из поз.8 фино планирање и збијање

виброплочом или лаким ваљком. Дебљина слоја је до 10 цм.
м2 12500 105 1.312.500,00

10

Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова и ригола, са

утоваром у ручна колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1

је 0,1 м3 м1 500 160,84 80.420,00

Ред.број
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11

Ручно чишћење запушених пропусница са прикупљањем

материјала, утоваром у ручна колица и одвожењем до 20 м.

Количина материјала је 0,1 м3/м1 м3 20 3.184,00 63.680,00

12

Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%

ручна дорада са истовременим утоваром и одвожењем на

даљину до 2 км. Количина материјала 0,20 м3/м1
м3 400 810 324.000,00

13

Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%

ручна дорада са одбацивањем на банкину. Количина

материјала 0,20 м3/м1 м3 500 506 253.000,00

14

Крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима: правилно

одсецање, чишћење шута и лабавих комада, издувавање рупе

од прашине, премазивање емулзијом, уградња масе АБ-11 са

потребним надвишењем, збијање и према-зивање спојева

емулзијом.  т 50 12.127,50 606.375,00

15 Заливање прслина на коловозу м1 0 262,5 0,00

16

Машински ископ трупа пута на месту постављања цевастих 

пропусница  D600 mm. Приликом ископа постојеће пропуснице 

се уништавају. Ширина ископа  1,0 m, дубина ископа је 1,2 m. 

Ископани материјал се утоварује и одвози на депонију удаљену 

до 5km. Позиција обухвата и потребну количину ископа за 

улазно излазну главу. Обрачун по м3 ископане земље у 

самониклом стању.
м3 28 826,88 23.152,64

17 Набавка и уградња армирано бетонских цеви  D600 са фалцом.
м1 30 7.166,00 214.980,00

18

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D600. Количина шљунка 0,35 м3/м1. 

Обрачун по м1 м1 30 964,5 28.935,00
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19

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,28  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 3 22.500,00 67.500,00

20

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,87  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 3 31.000,00 93.000,00

21
Набавка и уградња бетонских цеви  D400 са фалцом, на 

местима колских и пешачких прилаза. ком 90 4.850,00 436.500,00

22

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D400. Количина шљунка 0,35 м3/м1. 

Обрачун по м1 м1 90 965 86.850,00

23

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 20 8.250,00 165.000,00

24

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 20 8.250,00 165.000,00

25

Машински ископ јаркова заобљеном кашиком, у количини од

0,30 м3/м1. Ископани материјал се утовара и одвози на

депонију удаљену до 5 км. Све комплет. Обрачун по м1. 
м1 1000 237 237.000,00
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26
Ручни ископ земље 3.кат за темеље бетонских зидова са

утоваром у ручна колица и идвожењем до 50 м, м3 20 1.323,00 26.460,00

27

Бетонирање улазних и излазних глава постојећих цевастих

пропусница бетоном МБ25 у оплати са конструктивном

арматуром Q188 м3 10 17.640,00 176.400,00

28 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције...
час 120 3.588,90 430.668,00

29 Рад булдозера по налогу надзорног органа, инспекције...
час 20 6.945,75 138.915,00

30
Рад камиона носивости до 8м3 по налогу надзорног

органа, инспекције... час 58 3.472,00 201.376,00

СВЕГА: 11.466.101,64
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Крчење израслог шибља и кресање грана које улазе у габарит улице,

регулацију реке и слободни профил. Материјал се прикупља и одвози

а на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2

м2 5000 51,35 256.750,00

2
Кошење траве у путном појасу и појасу реке са прикупљањем и

одвожењем траве на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2.
м2 100000 11,25 1.125.000,00

3
Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова са утоваром у ручна

колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1 је 0,1 м3
м³ 10 1.323,00 13.230,00

4

Ручно чишћење запушених пропусница и постојећих канала кишне

канализације са прикупљањем материјала, утоваром у ручна колица и

одвожењем до 50 м. Количина материјала је 0,1 м3/м1. Обрачун по м3

материјала.

м³ 10 3.184,00 31.840,00

5
Машински утовар и одвоз материјалa на депонију удаљену до 5 км.

Обрачун по м3.
м3 35 496 17.360,00

6
Набавка природне дробине 0-63мм и превоз до места уградње на

даљину до 20 км. 
м³ 1000 1.984,50 1.984.500,00

7

Уградња материјала из поз.6 фино и планирање туцаничких површина

без додавања материјала са збијањем. Дебљина слоја је до 10 цм.

Обрачун по м2

м2 12500 77 962.500,00

8
Обрада ударних рупа резањем у правоугаоним фигурама. Обрачун по

м2
м2 1350 276 372.600,00

9

Прикупљање резаног и поломљеног асфалта, лабавих комада и

прашине са утоваром у камион и одвожењем на депонију удаљену 5

км. Количина материјала је 0,07 м3/м2

м³ 90 2.315,00 208.350,00

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ

УЛИЦА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Ред.бро
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10

Премазивање дна и страна обрађене рупе бит.емулзијом, Уградња

асфалтне масе АБ-11 са потребним надвишењем, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и премазивање спојева

битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе

(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5 т/м3.

Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

Т 200 11.025,00 2.205.000,00

11
Уклањање бехатон плоча са деформисаних површина тротоара и

пешачких стаза
м2 15 276 4.140,00

12

Ручни ископ (стругање пост.песка и тампонског слоја) у слоју до 10 цм

са одлагањем у страну. Овај материјал ће се користити за формирање

завршног слоја тампона. Обрачун по м2

м2 15 132 1.980,00

13
Набавка и уградња песка у слоју од 5 цм са финим планирањем пре

постављања БХ плоча.
м2 15 275 4.125,00

14 Уградња демонтираних БХ плоча са заливањем сувим песком м2 15 496 7.440,00

15
Набавка БХ плоча за замену недостајућих или поломљених са

уградњом и заливањем сувим песком.
м2 5 1.654,00 8.270,00

16
Разбијање бетонских елемената (греде, ивичњаци, зидови...)

компресором.
м³ 10 3.859,00 38.590,00

17
Бетонирање у оплати мањих конструкција бетоном МБ25 и

конструктивном арматуром
м³ 42 17.640,00 740.880,00

18
Бетонирање у оплати мањих конструкција ситнозрним бетоном МБ25

и конструктивном арматуром
м³ 10 19.845,00 198.450,00

19
Зидање мањих камених зидова у цементном малтеру. Зидови се раде

од притесаног камена. Обрачун по м3 озиданог каменог зида.
м³ 12 16.537,50 198.450,00

20
Ручни ископ земље 3.категорије са истовременим утоваром у ручна

колица и одвожењем на даљину до 50 м.
м³ 10 1.323,00 13.230,00

21
Машински ископ земље 3.категорије са одбацивањем материјала у

страну. 
м³ 300 496 148.800,00
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22
Утовар земље, шута или смећа у камион и одвожење на даљину до 10

км
м³ 320 496 158.720,00

23 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д400 м1 40 4.851,00 194.040,00

24 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д600 м1 25 7.166,25 179.156,25

25
Набавка и уградња природног шљунка испод и око бетонских цеви.

Количина материјала 0,35 м3/м1. Обрачун по м1.
м1 65 937,13 60.913,45

26 Набавка и уградња ливених поклопаца (400 кN) са рамом ком 2 19.845,00 39.690,00

27 Набавка и уградња ливених поклопаца (250 кN) са рамом ком 2 16.537,50 33.075,00

28
Набавка челичних профила, цеви и лимова, резање, заваривање и

израда мањих комада ограда, решетки и сл. Обрачун по кг. 
кг 1200 406 487.200,00

29
Фарбање металних елемената у два слоја са претходним радњама

(чишћење од старе боје, рђе, масноће...)  
м2 200 386 77.200,00

30 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције... час 36 3418 123.048,00

31

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм са

ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и уклањањем

одвожењем до 2 км.

ком 1 1124 1.124,00

32

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од просечно

10 цм са истовременим подешавањем нагиба од минимално 4% према

каналу или падини. Материјал се прикупља, утовара у возило и одвози

до 2 км. Количина материјала по м1 је 0,08 м3. Обрачун по м1. Све

комплет

м1 500 66,33 33.165,00

33 Монтажа пешачког моста на Жупану ком 1 27500 27.500,00

34 Демонтажа моста на Жупану са превозом и складиштењем ком 1 22050 22.050,00

СВЕГА: 9.978.366,70
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛ. НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Ручни ископ рупа у материјалу III и IV категорије

30/30/60 са истовременим утоваром у возила и

одвожењем на депонију удаљену 10 км

ком 45 121,30 5.458,50

2
Набавка и уградња поцинкоаног стуба за

саобраћајни знак дужине 4,5 м
ком 15 5715,00 85.725,00

3
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 4,0 м
ком 15 5082,50 76.237,50

4
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 3,0 м
ком 15 3858,75 57.881,25

5 Разбијање бетонске стопе код оборених знакова ком 20 220,50 4.410,00

6
Постављање стуба знака у вертикални положај

бетонирањем стопе 30/30/60 са МБ20
ком 20 937,00 18.740,00

7

Демонтажа и уклањање оштећених знакова који се

не могу више користити са утоваром и одвожењем

на место које одреди надлежно лице

ком 20 496,00 9.920,00

8

Демонтажа и оштећених знакова који се могу

поново користити, (исправљање, замена спојних

елемената...) и поновно постављање на стуб

ком 30 1323,00 39.690,00

9
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа II
ком 20 6284,25 125.685,00

10
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа III
ком 4 7773,00 31.092,00

11
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм /

900 мм, класа III
ком 2 12127,50 24.255,00

Ред.број
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12
Обележавање средишне или ивичне беле линије

ширине 12 цм
м1 10500 24,25 254.625,00

13 Обележавање стрелица ком 16 452,00 7.232,00

14
Обележавање зауставних линија и пешачких

прелаза
м2 1450 336,25 487.562,50

15 Обележавање ознаке „школа“ на коловозу ком 2 1058,00 2.116,00

16 Обележавање ознаке „БУС“ на коловозу ком 3 1058,00 3.174,00

17 Обележавање знака „деца на путу“ ком 1 1058,00 1.058,00

18
Демонтажа оштећених елемената „лежећих

полицајаца“ Обрачун по сегменту
ком 20 496,00 9.920,00

19
Поновна монтажа демонтираних елемената "лежећи

полицајац". Обрачун по сегменту.
ком 15 1323,00 19.845,00

20

Набавка и уградња средњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч. Обрачун по

м1

м1 10 14883,75 148.837,50

21
Набавка и уградња крајњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч
ком 4 7387,00 29.548,00

22

Одржавање семафора. Укључивање и искључивање

по потреби и мање интервенције. Хаваријске

поправке семафора се обрачунавају посебно по

рачунима увечано за 6% манипулативних трошкова.

х 360 441,00 158.760,00

СВЕГА: 1.601.772,25
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОПШТИ.  ПУТЕВИМА У СОКОБАЊИ У 2020. ГОД.

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 3 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 20 4.762,80 95.256,00

2
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 2,5 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 22 3.969,00 87.318,00

3 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа II ком 35 6.284,25 219.948,75

4 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа III ком 5 7.772,65 38.863,25

5
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 900 

мм , класа III
ком 2 12.125,00 24.250,00

6

Поновно постављање обореног саобраћајног знака, 

чишћењем пост.бет.стопе, ископ рупе 30/30/50 и 

бетонирање 

ком 10 935,00 9.350,00

7 Уклањање постојећег оштећеног знака са одвожењем. ком 10 496,00 4.960,00

8 Обележавање средишње и ивичне линије на коловозу м1 0 26,68 0,00

9
Набавка и уградња саобраћајног знака  "назив насељеног 

места",  на два стуба класа II
ком 10 27.562,50 275.625,00

10
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 800 

мм , класа II
ком 4 9.923,00 39.692,00

СВЕГА: 795.263,00
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање бетонских елемената (греде,

ивичњаци, зидови...) и асфалтних

површина компресором или пикамером.

Обрачун по м3 материјала.

м³            350,00           3.307,40      1.157.590,00

2
Утовар и превоз шута из на депонију

удаљену 5 км. Обрачун по м3.
м³            420,00              496,00      208.320,00

3

Ископ материјала III и IV категорије са

утоваром и одвозом на депонију удаљену

до 5 км. Обрачун по м3 у самониклом

стању.

м³            385,00              716,00      275.660,00

4

Набавка и уградња камене дробине 0-63 у

слоју од 25 цм са ваљањем до потребне

збијености. Обрачун по м3 уграђеног

материјала.

м³            385,00           2.205,00      848.925,00

5

Набавка и уградња камене дробине 0-30 у

слоју од 25 цм са ваљањем до потребне

збијености. Обрачун по м3 уграђеног

материјала.

м³            100,00           2.415,00      241.500,00

6

Набавка и уградња камене дробине 4-8 мм

у слоју 5 цм као подлоге за уградњу

бехатон плоча. Обрачун по м2 уграђеног

материјала.

м²         1.993,18              132,00      263.099,76

7

Набавка и уградња вибропресованих

плоча дебљине 7 цм у слогу и боји по

избору инвеститора 

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

ТРОТОАРА НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Ред.број
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сиве м²              75,00           1.654,00      124.050,00

у боји м²            750,00           1.820,00      1.365.000,00

мулти колор м²         1.168,18           2.095,00      2.447.337,10

8

Набавка и уградња вибропресованих

ивичњака димензија 8/20/100 цм.

Ивичњаци се поставњају на бетонској

гредици 20/ 20 цм. Обрачун по м1

уграђеног ивичњака.

м1         1.128,75           1.260,00      1.422.225,00

9

Набавка и уградња белих ивичњака

одређених димензија. Ивичњаци се

поставњају на бетонској гредици 20/ 20

цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака.

ивичњак димензије 18/24/80 м¹         1.000,00           1.654,00      1.654.000,00

ивичњак димензије 12/18/80 м¹            128,75           1.433,00      184.498,75

10
Вађење постојећих ивичњака 20/24.

Обрачун по м1.
м¹         1.128,75              850,00      959.437,50

11

Израда прилаза бетоном МБ 25 у

двостраној оплати на месту порушеног

бетона а до пројектоване коте. Обрачун по

м3.

м³              25,00         17.640,00      441.000,00

12

Набавка и уградња ливених поклопаца Д

600 мм носивости 400 kN, на местима

предвиђеним за контролна окна.

ком                1,00         19.845,00      19.845,00

13
Ручни ископ земље III категорије, у слоју

д=20 цм. Обрачун по м3.
м³                2,50           1.200,00      3.000,00

СВЕГА: 11.615.488,11
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање поломљених и оштећених мермерних плоча са штемовањем

постојеће цементне кошуљице. Поломњене и оштећене мермерне плоче и

шут се утоварују и овозе на депонију, а целе плоче се одвајају и

припремају за поновну монтажу. Обрачун по м2 разбијене и очишћене

површине.

м2 100         265,00               26.500,00      

2

Набавка и уградња сивих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У

цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 60        5.954,00                357.240,00      

3

Набавка и уградња белих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У

цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 50        7.166,00                358.300,00      

4

Уградња постојећих (демонтираних) мермерних плоча , димензија 30/30/2,5 цм,

на цементном малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све

комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 10           717,00                    7.170,00      

5

Набавка и уградња сивих мермерних гредица ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.

Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за

повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине

6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина

гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову

дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер

хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и

завршава се косином. Све комплетно . Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 60        1.102,50                  66.150,00      
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6

Уградња сивих постојећих(демонтираних или отпадних) мермерних гредица

ТИП "Венчац" , димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.

Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за

повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине

6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина

гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову

дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер

хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и

завршава се косином,У цену улазе и сва потребна украјања. Све комплетно .

Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 10           550,00                    5.500,00      

7

Набавка и уградња појединачних сивих или белих мермерних плоча ТИП

"Венчац" или друге истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном

малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по

м2 уграђених плочица. Ова позиција се примењњује за површине на којима се

постављају 3 или мањи број плочица.

ком 150        1.102,50             165.375,00      

СВЕГА: 986.235,00         
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РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Набавка и уградња бетонских црних ивичњака 

18/20/80 на слоју бетона  MБ 15 за оивичење 

коловозне конструкције са фуговањем. Обрачун по 

м1

м1 100 1.575,00 157.500,00

2
Набавка и уградња ПВЦ цеви Д160 мм за 

повезивање сливничких решетки. Обрачун по м1
м1 10 1.500,00 15.000,00

3

Сечење бетонских прстенова за пролазак цеви Д 160 

мм. Секу се два отвора по прстену. Обрачун по 

комаду шахте

ком 2 2.500,00 5.000,00

4

Сечење бетонских прстенова за пролазак цеви Д 160 

мм. Сече се по један отвор по прстену. Обрачун по 

комаду шахте

ком 2 1.000,00 2.000,00

5

Израда сливника од армирано бетонских цеви Д 400 

мм и ливено гвоздене решетке 420/420 мм носивости 

250 kN. Све комплет.  Обрачун по комаду.

ком 2 20.000,00 40.000,00

6

Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја 

од камене дробине дебљине 20 цм. Величине зрна 0-

31,5 мм

м3 100 3.150,00 315.000,00

7
Набавка и уградња бехатон  дебљине 7 цм. Обрачун 

по м2
м2 1300 2.350,00 3.055.000,00

8
Набавка и уградња камене дробине 4-8 мм дебљине 

5 цм испод бехатон плоча
м3 25 3.050,00 76.250,00

9
 Набавка и уградња кварцног песка између бехатон 

плоча
т 5,5 15.000,00 82.500,00

Ред.број
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10
Израда банкина од земље из позајмишта за зелени 

појас са десне стране 
м3 75 850,00 63.750,00

11
Уградња бетона МБ 25 у мање конструкције са 

оплатом
м3 10 15.630,00 156.300,00

12
Набавка и уградња бетона у темељне стопе за 

постављање електро стубова
м3 3,02 16.540,00 49.950,80

13

Зидање зидова од камена са леве стране улице. Са 

унутрашње стране зида према брду поставити оплату 

и уградити бетон ски слој у целој висини зида . Са 

чеоне стране зид се фугујецементним малтером. Све 

комплет. Обрачун по м2 зида

м2 0 11.326,00 0,00

14
Израда насипа, иза потпорног зида, од земљаног 

материјала
м3 60 770,00 46.200,00

15
Електроенергетске инсталације јавне расвете у 

складу са пројектом. Све комплет
паушал 1 101.763,60 101.763,60

СВЕГА: 4.166.214,40

ПДВ- 20% 833.242,88

УКУПНО СА ПДВ-ом 4.999.457,28
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Износ

1 11.466.101,64

2 9.978.366,70

3 1.601.772,25

4 795.263,00

5 11.615.488,11

6 986.235,00

7 4.166.214,40

УКУПНО: 40.609.441,10

ПДВ-20% 8.121.888,22

УКУПНО СА ПДВ-ом 48.731.329,32

Понуђач,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

РЕДОВНО ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - УЛИЦЕ

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ПУТЕВИ

УРЕЂЕЊЕ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА

ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА
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1

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању  Програма одржавања  јавних градских зелених површина  из

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом  Oдлуком врши се измена Одлуке о утврђивању   Програма одржавања    јавних

градских зелених површина из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања
за  2020. годину ( у даљем тексту: Програм) (Службени лист општине Сокобања“, бр. 46/19.)
због израде Ребаланса Програма одржавања   јавних градских зелених површина из делатности
Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за  2020. годину и то тако што се:

- У члану 3. Одлуке износ од „30.575.430,06 динара са ПДВ-ом.“ мења у износ од
„30.575.404,32 динара са ПДВ-ом.“

- Мења се Програм одржавања    јавних градских зелених површина из делатности
Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за  2020. годину, који се саставни
део ове Одлуке.

            У осталим деловима Одлука остаје непромењена.

Члан 2.
I Ребаланс Програма одржавања   јавних градских зелених површина из делатности

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за  2020. годину, дат у прилогу ове одлуке
представља саставни део ове Одлуке, а Програм одржавања   јавних градских зелених
површина из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за  2020. годину,
који је био дат уз Одлуку о утврђивању  Програма одржавања  јавних градских зелених
површина  из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, бр. 46/19.) престаје да важи.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу

општине Сокобања“.

            

општине Сокобања, на седници одржаној дана 28.02.2020. године, донела је
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16. став 1. тачка
На основу чланова 71. и 72. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији

Драгољуб Јевтић
ПРЕДСЕДНИК

У Сокобањи, 28.02.2020.године

I Број: 352-41/20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
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Сокобања, фебруар 2020. год

Јавно ппредузеће "Зеленило - Сокобања" Сокобања

I РЕБАЛАНС ПРОГРАМА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ИЗЛЕТИШТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2020. ГОДИНИ
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1.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ  ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА

Врста радова/ Јед. Количина Број Укупно Цена по Укупна

опис посла мере опера
по јединици 

мере
јединици мере цена

1 2 3 4 5 6 7 8

  1.
ОДРЖАВАЊЕ  

ТРАВЊАКА

1.1.
Кошење травних површина 

моторном косилицом
м² 20.000 6 120.000                  2,60      312.000,00

1.2.
Кошење травних површина 

моторним тримером
м² 15.000 6 90.000                  4,00      360.000,00

1.3.
Сакупљање траве из позиције 

1.2 са превозом на депонију
м² 15.000 6 90.000 2,20 198.000,00

1.4.
Прво кошење младог 

травњака са насадима косом
м² 4998,73 1 4998,73 3,84 19.195,12

1.5.
Превоз ( камион) од парка до 

депоније
ком. 2 8 16 5.060,00 80.960,00

1.6.

Прво пролећно грабуљање 

травњака са уклањањем 

сувих остатака траве и 

равнање површине које су 

подрите и деформисане 

током зиме. Суви остаци, 

гране и камен се утоварују и 

одвозе на депонију. Све 

комплет. Обрачун по м² 

изграбуљне површине.

м² 24.000 1 24.000 3,75 90.000,00

1.7.

Грабуљање лишћа и 

изношење са травњака са 

засадима

м² 24.000 4 96.000 2,6 249.600,00

1.8.
Утовар лишћа са једног 

места у возило са сабијањем
м³ 18 6 108              386,40      41.731,20

1.9.
Превоз лишћа (камион) од 

парка до депоније
ком 10 6 60 5.060,00 303.600,00

1.10.
Ручно чишћење траве између 

ивичњака и стазе
м' 2.000 1 2.000 15,45 30.900,00

1.11.

Ђубрење минералним 

ђубривом (цена обухвата 

минерално ђубриво и рад)

м² 24.000 2 48.000 3,84 184.320,00

1.12.
Наводњавање травних 

површина 

пау-

шал
0 110.000,00

1.13.

Уређење травних башти на 

мермерном шеталишту са 

додавањем малча

м² 350 1 350              556,50      194.775,00

1.14. Одржавање травних башти м² 350 3 1.050                88,20      92.610,00

1.15.
Заливање новозасађених 

садница листопадног дрвећа
ком 35 6 210              275,63      57.882,30

Ред.бр
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1.16.

Вађење пањева машински са 

утоваром и одвозом на 

депонију удаљену до 5 км. 

Цена обухвата додавање и 

планирање земље на месту 

извађеног пања. Све комплет

ком 10 1 10           2.756,25      27.562,50

1.17.

Вађење бетонских стопа 

корпи за отпатке и 

канделабара, машински са 

утоваром и одвозом на 

депонију удаљену до 5 км. 

Цена обухвата додавање и 

планирање земље на месту 

извађеног пања. Све комплет

ком 0 1 0           2.756,25      0,00

1. У К У П Н О: 2.353.136,12

 2. ОБНОВА ТРАВЊАКА

2.1.

Грубо планирање,  

сакупљање отпада и 

изношење

час 150 1 150              386,40      57.960,00

2.2.
Грубо планирање 

мотокултиватором
м²    5.000      1 5.000 5,41 27.050,00

2.3. Лумбрихумус. кг       450      1 450 299,5 134.775,00

2.4.
Растурање ђубрива  у 

количини од 30 гр/м²
м²    5.000      1 5.000 2,06 10.300,00

2.5. Фино планирање м²    5.000      1 5.000                  6,20      31.000,00

2.6.
Сетва смеше семене траве у 

кол. 30 гр/м²
м²    5.000      1 5.000 9,51 47.550,00

2.7.
Затрпавање семена 

грабуљањем
м²    5.000      1 5.000                  1,00      5.000,00

2.8.
Ваљање засејане парцеле 

баштенским ваљком
м²    5.000      1 5.000                  0,80      4.000,00

2.9. Смеша семена траве кг       450      1 450              661,50      297.675,00

2. У К У П Н О : 615.310,00

3.
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА И 

ЧИШЋЕЊЕ ПАРКОВА

3.1.

Чишћенње асфалтираних 

стаза метлом уз обавезно 

сакупљање отпада

Ар 76 120 9.120              108,15      986.328,00

3.2.

Чишћење травних површина 

од свих врста отпадака 

органског и неорганског 

порекла

Ар 446 120 53.520 5,86 313.627,20

3.3.
Пражњење парковских корпи 

и замена пластичних врећа
ком 90 120 10.800 25,77 278.316,00

3.4.

Чишћење трибина и терена за 

мали фудбал и кошаркашког 

терена у току летњих месеци 

(такмичења и манифестације)

Ар 29,4 2 59              108,15      6.359,22
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3.5.
Издувавање лишћа са 

пешачких стаза
Ар 76 5 380              160,86      61.126,80

3.6.
Ручно чишћење снега са 

парковских стаза и клупа 
м² 3.000 1 3.000 5,51 16.530,00

3.7.
Уклањање грана после 

непогода
Ар 446 2 892                35,20      31.398,40

3.8.

Прање парковских стаза 

цревом са водоводних 

хидраната

м² 7.600 2 15.200 2,66 40.432,00

3.9.
Ручно чишћење леда са 

степеништа и стаза
м² 1.000 1 1.000 9,67 9.670,00

3. У К У П Н О: 1.743.787,62

  4.
САЂЕЊЕ СЕЗОНСКОГ 

ЦВЕЋА

4.1.
Засецање ивица цветних 

башти
м' 2.000 1 2.000                20,48      40.960,00

4.2. Хумусно ђубриво м³ 10 1 10 2.493,75 24.937,50

4.3.
Обрада земље 

мотокултиватором
час 40 2 80              966,00      77.280,00

4.4. Фино планирање м² 1.200 2 2.400 3,84 9.216,00

4.5.
Садња цвећа са 

обележавањем и преносом
м² 1.200 2 2.400                60,20      144.480,00

4.6.
Поливање цвећа кантама, 

односно цревом са хидранта
м² 1.200 2 2.400                  6,20      14.880,00

4.7. Цветни материјал ком 10.000 1 10.000 110,25 1.102.500,00

4.8. Цветни материјал ком 15.000 1 15.000                39,20      588.000,00

4.9.

Набавка, довоз и 

разастирање хумусне земље 

на цветне површине.

м³ 60 1 60 1.653,75 99.225,00

4. У К У П Н О: 2.101.478,50

5.
ОДРЖАВАЊЕ 

СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

5.1.
Окопавање сезонског цвећа 

са плевљењем
м² 1.200 7 8.400 30,91 259.644,00

5.2.
Поливање кантом, односно 

цревом са хидранта
м² 1.200 25 30.000                  6,20      186.000,00

5.3. Сеча прецветалих цветова м² 1.200 6 7.200                  6,20      44.640,00

5.4.
Чупање-вађење прецветалог 

јесењег насада
м² 1.200 1 1.200                  7,00      8.400,00

5.5.
Чупање-вађење прецветалог 

летњег насада
м² 1.200 1 1.200                  7,00      8.400,00

5.6. Фолијарна прихрана м² 1.200 5 6.000 8,27 49.620,00

5.7. Заштита од болести
пау-

шал
        55.125,00      55.125,00

5. У К У П Н О: 611.829,00
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6. ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА

6.1.
Вађење, деоба бокора и 

поновно сађење перена
м² 50 1 50 123,64 6.182,00

6.2. Окопавање перена м² 125 10 1.250                31,00      38.750,00

6.3.
Закидање прецветалих 

цветова
м² 125 8 1.000 2,32 2.320,00

6.4. Поливање перена м² 125 30 3.750                  6,00      22.500,00

6.5. Набавка и садња перена ком 150 1 150              126,00      18.900,00

6.6. Лумбрихумус кг 100 1 100 299,46 29.946,00

6.7.
Одржавање новозасађених 

перена
ком 150 2 300                26,46      7.938,00

6. У К У П Н О: 126.536,00

  7. САЂЕЊЕ РУЖА

7.1.
Риљање земљишта на дубину 

од 20-30 цм
м² 50 0 0 44,05 0,00

7.2.
Растурање ђубрива у кол. од 

1 кг/м²
м² 50 0 0 7,75 0,00

7.3.
Прекопавање и уриљавање 

ђубрива
м² 50 0 0                14,07      0,00

7.4. Грубо планирање м² 50 0 0 50,24 0,00

7.5.
Копање рупа за садњу 40х40 

цм
ком 100 0 0 61,82 0,00

7.6. Садња  ружа ком 100 0 0                31,00      0,00

7.7.
Поливање кантом 30 л по 

садници
м² 50 0 0                20,47      0,00

7.8.
Орезивање корена руже уз 

умакање у кашу ђубрива
ком. 100 0 0 23,17 0,00

7.9. Лумбрихумус кг 200 0 0 299,46 0,00

7.10. Саднице ружа ком 100 0 0              330,75      0,00

7. У К У П Н О: 0,00

8. ОДРЖАВАЊЕ РУЖА

8.1. Одгртање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.2. Орезивање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.3.
Ђубрење ружа и уриљавање у 

кол. од 300 гр/м²
м² 150 2 300 23,17 6.951,00

8.4. Окопавање и плевљење м² 150 7 1.050 23,17 24.328,50

8.5. Поливање ружа цревом. м² 150 15 2.250                  6,20      13.950,00

8.6. Сеча прецветалих цветова м² 150 2 300                  3,10      930,00

8.7. Загртање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.8.
Заштита ружа од болести 

прскањем
м² 150 1 150                58,00      8.700,00

8.9. Лумбрихумус кг 150 1 150 299,46 44.919,00

8. У К У П Н О: 106.731,00
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9.
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ 

ОГРАДЕ

9.1.
Орезивање - шишање живе 

ограде машински
м' 546 2 1.092                32,02      34.965,84

9.2.
Окопавање и плевљење живе 

ограде
м' 546 1 546                14,00      7.644,00

9.3. Заливање живе ограде. м' 546 2 1.092                  6,20      6.770,40

9.4.
Стресање снега са живе 

ограде
м' 546 1 546                  7,00      3.822,00

9.5. Ђубрење у слоју од 2 цм м² 546 2 1.092 3,84 4.193,28

9.6.  Хумусно ђубриво м³ 5 1 5 2.495,00 12.475,00

9.7.
Чишћење живе ограде од 

отпада
м² 546 15 8.190 5,81 47.583,90

9. У К У П Н О: 117.454,42

 10. ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА

10.1. Орезивање шибља м² 550 1 550 61,82 34.001,00

10.2. Подмлађивање шибља м² 200 1 200 61,82 12.364,00

10.3.
Ђубрење шибља у количини 

од 100 гр/м²
м² 550 1 550 3,84 2.112,00

10.4. Риљање између шибља. м² 550 2 1.100                31,00      34.100,00

10.5. Поливање шибља цревом м² 550 2 1.100                  6,20      6.820,00

10.6. Лумбрихумус кг 200 1 200 299,46 59.892,00

10. У К У П Н О: 149.289,00

 11.
ЧИШЋЕЊЕ ВРЕЛСКОГ 

ПОТОКА

Чишћење Врелског потока од 

отпада :

-   Обавља се 

свакодневно и 

подразумева 

сакупљање свих 

врста отпада који се 

затекну у потоку, 

као и редовно 

плевљење од 

коровских биљака 

са дна и обода 

потока.

-   Чишћење се 

обавља у потезу од 

врелског моста до 

ул. Миладина 

Живановића.

11. У К У П Н О : 57.960,00

57.960,0011.1. час 1 150 150              386,40      
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12.
СКИДАЊЕ УМРЛИЦА И 

ПЛАКАТА

12. У К У П Н О : 57.960,00

ЧИШЋЕЊЕ 

СМЕТЛИШТА / ДИВЉИХ

ДЕПОНИЈА /

13.1.
Сакупљање отпада, чишћење 

терена и утовар
м³ 100 1 100 1.748,15 174.815,00

13.2.
Превоз на депонију – 

камионом
ком 15 1 15 5.060,00 75.900,00

13. У К У П Н О : 250.715,00

 14.
КРЧЕЊЕ УРАСЛОГ 

ШИБЉА И КОРОВА

14.1.

Крчење шибља и корова 

машински – рад радника са 

машином.

час 50 1 50 966,25 48.312,50

14.2. Одвоз на депонију - камион. ком 12 1 12 5.060,00 60.720,00

14. У К У П Н О : 109.032,50

15.
САДЊА САДНИЦА 

ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА

Садни материјал - саднице 

високих и средњих 

лишћара и четинара( 

правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту,  

без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења,

(уз обавезне прописане 

сертификате ).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције 

од тачке  15.2.  до тачке  

15.10.

12.1.

Свакодневно скидање и 

уклањање плаката и умрлица 

са дрворедних стабала на 

мермерном шеталишту, уз 

обавезно уклањање 

прибадача

час 1 150 150 386,4 57.960,00

15.1. ком 10 1 10 3.307,50 33.075,00

 13.

СТРАНА 146                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          БРОЈ 4 - 28. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ______________________________________________________________________________



Ископ садних јама 

цилиндричног облика и 

кружног

пресека, дим.( 70 х 70 цм.),  

уз издвајање отпада и шута. 

Категорија земље :

ком 10 1 10

-    2

-    3

15.3.

Садња садница лишћара и 

четинара са бусеном уз 

обавезно чанковање.

ком 10 1 10

15.4.

Пробијање мотке (анкера) и 

прописно превезивање 

садница преко гумених 

обујмица.

ком 10 1 10

15.5.
Корелација (орезивање ) 

крошње и кореновог система.
ком 10 1 10

15.6.

Замена земље, развожење до 

места истовара, утовар 

неплодне земље .

ком 10 1 10

15.7.
Плодна хумусна земља у 

количиниод 50 л/ком.
м³ 0,1 290 29

15.8
Додавање природног ђубрива 

у кол. 5л/ком.,
м³ 0,1 290 29

15.9.

Разношење садница до места 

садње                       ( са балом 

до 50 кг.).

ком 10 1 10

15.10
Поливање садница цревом уз 

ангажовање цистерне.
ком 1 2 2

Садни материал -  саднице 

ниских лишћара и 

четинара (Саднице треба да 

буду  правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту, 

без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења  и са прописаним 

сертификатима).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције:

Садњу садница ниских 

лишћара и четинара обавити  

уз примену свих 

агротехничких мера 

предвиђених за ту врсту 

посла (ископ садне јаме 

кружног отвора дим. 60х60 

цм,набавка и додавање 

хумусне земље у кол. 

20л/ком.

15.2.

15.11 ком 40 1 40 2.205,00 88.200,00
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додавање природног ђубрива 

у кол. 5л/ком., анкеровање и 

прописно везивање садница 

преко гумене обујмице, прва 

обрада/обликовање крошње, 

чанковање садница и прво 

обилно заливање).

Садни материјал – саднице 

четинарског, лишћарског и 

зимзеленог шибља

( Саднице треба да буду 

правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту, 

са прописаним 

сертификатима ).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције:

Садњу садница лишћарског  

и четинарског шибља 

обавити уз примену свих 

агротехничких мера 

предвиђених за ту врсту 

посла (ископ садне јаме 

кружног отвора дим. 40х40 

цм.,набавка и додавање 

хумусне земље у кол. 

10л/ком., додавање 

природног ђубрива у кол. 

3л/ком., прва 

обрада/обликовање крошње, 

чанковање садница и прво 

обилно заливање.

15.13. Редовно заливање дрвореда ком 1 5 5 8.170,34 40.851,70

15. У К У П Н О : 184.176,70

16.

УРЕЂЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЖАРДИЊЕРА 

16.1. Набавка и садња перена  ком 150 1 150              120,00                   18.000,00      

16.2.
Мешавина земље и 

лумбрихумуса
кг 200 1 200              295,20                   59.040,00      

16.3.
Одржавање перена - 

плевљење и заливање
ком 600 15 9000                25,20                 226.800,00      

16.4. Заштита од болести ком 600 2 1200                55,19                   66.228,00      

16. У К У П Н О :            370.068,00      

15.11 ком 40 1 40 2.205,00 88.200,00

22.050,0015.12 ком 20 1 20 1.102,50
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17.
РАД ДЕЖУРНИХ 

РАДНИКА

17.1.

Ангажовање  НК радника на 

одржавању хигијене зелених 

површина у току викенда 

(друга смена), за време 

празника (у две смене) и у 

току туристичке сезоне (мај – 

октобар)

час    1.200      1 1200              386,40      463.680,00

17. У К У П Н О : 463.680,00

18.
НЕПРЕДВИЂЕНИ 

РАДОВИ

18.1.

Радови по посебном налогу 

(обрачунавају се по стварним 

ценама материјала по рачуну 

увећаном за трошкове радне 

снаге и опреме у складу са 

ценовником Извршиоца)

ком           1      1 1       250.000,00      250.000,00

18. У К У П Н О : 250.000,00

УКУПНО:          9.669.143,86     

СТРАНА 149                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          БРОЈ 4 - 28. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ______________________________________________________________________________



2. САНИТАРНА СЕЧА

2. Врста посла / опис радова Јединица мере Количина
Цена по јединици 

мере
Укупна цена

2.1

Рад возила са корпом/платформом на санитарној 

обради крошњи и уклањању стабала у парковима 

и на дрворедима- у цену урачунати сав потрошни 

материјал као и рад руковаоца

радни сат 94,24               2.415,00                                       227.589,60      

2.2

Рад руковаоца моторном тестером у корпи на 

сечи грана и стабала и на земљи на преради 

оборених грана и стабала - припреми за утовар и 

утовар у камион- у цену урачунати рад руковаоца 

са свим потребним материјалом, горивом и 

мазивом

радни сат 150                  966,25                                       144.937,50      

2.3

Превоз грана камионом на депонију или друго 

место по налогу надзорног органа - удаљеност до 

10 км  ( 20 тура)

м³ 150                  496,12                                         74.418,00      

2. УКУПНО: 446.945,10

СТРАНА 150                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          БРОЈ 4 - 28. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ______________________________________________________________________________



3. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА

(ИЗРАДА И УГРАДЊА ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА)

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.1. „ВРЕЛО“ – „БОРИЋИ“

1. израда нових полуоблица за 

пешчаник испод тобогана 
ком 1 12.000,00 12.000,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. испрани песак за пешчанике м³ 2 2.520,00 5.040,00

4. полубалван клупа без наслона ком 6 8.925,00 53.550,00

5. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

6. ранч ограда, дужина поља 2м ком 25 4.284,00 107.100,00

1.1.УКУПНО :  412.365,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.2. ПАРК-ШУМА „ЧУКА 2“

1.израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

2. набавка и разастирање песка м³ 4 2.625,00 10.500,00

на одбојкашком терену

Пре насипања песка обавезно 

фрезерисати пешчанике и очистити од 

корова и каменчића.

3. рустик клупе са наслоном  ком 5 11.025,00 55.125,00

1.2.УКУПНО :  238.875,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.3. ПЛАЖА „ЖУПАН“ И „6 КАЦЕ“

1.ограда рустик степеништа од 

полуоблица
ком 30 500,00 15.000,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

Кол.

Кол.

Кол.
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3. балван столови  ком 2 20.475,00 40.950,00

4. ранч ограда, дужина поља 2 м ком 15 4.284,00 64.260,00

5. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

1.3.УКУПНО :  311.310,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.4. „ВИДИКОВАЦ“ – „СТРЕЛИШТЕ“

1. пано табла са путоказом ком 0 12.600,00 0,00

2. ранч  ограда, дужине поља 2 м ком 5 4.284,00 21.420,00

3. препокривање крова настрешнице 

"Смрчак"
ком 1 16.800,00 16.800,00

4. полубалбан клупа без наслона ком 2       8.925,00            17.850,00      

5. балван сто ком 1     20.475,00            20.475,00      

1.4.УКУПНО :  76.545,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.5. „ЛЕПТЕРИЈА – СОКОГРАД“

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

2. полубалван клупа без наслона ком 6 8.925,00 53.550,00

3. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

1.5.УКУПНО :  288.225,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.6.  ИЗВОР  „БАРУЏИЈА“

1. камено ложиште ком 2 5.250,00 10.500,00

2. полубалван клупа без наслона ком 2       8.925,00            17.850,00      

3. балван сто ком 1     20.475,00            20.475,00      

1.6.УКУПНО :  48.825,00

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.7. ПАРАГЛАЈДИНГ ПОЛЕТИШТЕ

1.7.УКУПНО :  0,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.8. ИЗВОР  „КАЛИНОВИЦА“

      

1. полубалван клупа без наслона ком 7 8.925,00 62.475,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. ранч ограда, дужина поља 2 м ком 25 4.284,00 107.100,00

4. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

1.8.УКУПНО :  404.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.9.  ИЗВОР „ШОПУР“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2. балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. ранч ограда, дужине поља 2 м ком 8 4.284,00 34.272,00

4. камено ложиште ком 1 5.250,00 5.250,00

1.9.УКУПНО :  77.847,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.10.  „ВЛАСИНА“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

3. корпа за отпатке ком 1 9.450,00 9.450,00

Кол.

Кол.

Кол.

Кол.
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4. клацкалица ком 2 10.500,00 21.000,00

5. љуљашкљ дупла ком 2 15.750,00 31.500,00

6. камено ложиште ком 2       5.250,00      10.500,00

1.10.УКУПНО :  151.725,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.11.  БОВАНСКО ЈЕЗЕРО

1.садња дрвореда / листопадне врсте ком 0 3.307,50 0,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. клацкалице ком 3 10.500,00 31.500,00

4. љуљашка дупла ком 3 15.750,00 47.250,00

5. ископ канала дубине 1 м / улазак на 

плажу
м' 50 800,00 40.000,00

6. камено ложиште ком 5 5.250,00 26.250,00

7.израда дрвеног моста преко канала 

ширине 1м
м' 3 12.285,00 36.855,00

1.11.УКУПНО :  355.105,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.12.
ИЗВОР РЕКЕ МОРАВИЦЕ 

„ИСТОЦИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2.балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. ранч  ограда, дужине 2 м ком 3 4.284,00 12.852,00

1.12.УКУПНО :  51.177,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.13. СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА

Кол.

Кол.

Кол.
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1. рустик клупа са наслоном ком 1 11.025,00 11.025,00

2.  балван сто  ком 3     20.475,00      61.425,00

3.ранч  ограда, дужине 2 м ком 21 4.284,00 89.964,00

4. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

1.13.УКУПНО :  180.264,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.14.   „ЈЕРМЕНЧИЋИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 4 8.925,00 35.700,00

2. балван сто ком 2 20.475,00 40.950,00

3. рустик клупа са наслоном ком 2 11.025,00 22.050,00

4. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.14.УКУПНО :  271.950,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.15. "ТРЕБИЧКА ЧЕСМА"

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.15.УКУПНО :  173.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.16.   „ВРМЏАНСКО ЈЕЗЕРО“

1. полубалван клупа без наслона ком 5 8.925,00 44.625,00

2. балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

4. клацкалица ком 1 10.500,00 10.500,00

5. камено ложиште ком 2 5.250,00 10.500,00

1.16.УКУПНО :  259.350,00

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.17. "ВРЦАРЕВ ПОТОК"

1. мост ком 1 12.285,00 12.285,00

2. клацкалица ком 2 10.500,00 21.000,00

1.17.УКУПНО :  33.285,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.18. "ЧИТЛУЧКА ПЕЋИНА"

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.18.УКУПНО :  173.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.19.  "ВИДИКОВАЦ - ПОПОВИЦА"

1. корпе за отпатке ком 5 9.450,00 47.250,00

1.19.УКУПНО :  47.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.20.
ОЗРЕНСКИ ПУТ - КРИВИНА 

ИСПОД БАРУЏИЈЕ

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2.балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. камено ложиште ком 1 5.250,00 5.250,00

1.20.УКУПНО :  43.575,00

Кол.

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.21.

Радови по посебном налогу 

(обрачунавају се по стварним ценама 

материјала по рачуну увећаном за 

трошкове радне снаге и опреме у складу 

са ценовником Извршиоца)

ком 1   122.325,00          122.325,00      

1.21.УКУПНО :  122.325,00

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА: 3.720.748,00

Кол.
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4.  ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА - НА СВИМ ИЗЛЕТИШТИМА

ОПИС ПОСЛА/

ПОЗИЦИЈА

4.1.Фарбање рустик клупе ком 55                    1.050,00      57.750,00

4.2. Фарбање полубалван клупе ком 100                       787,50      78.750,00

4.3. Фарбање балван стола ком 70                    1.890,00      132.300,00

4.4. Фарбање ранч ограде м' 125                       262,50      32.812,50

4.5.Фарбање настрешнице      "Смрчак"
ком 8                    4.725,00      37.800,00

4.6. Фарбање клацкалице ком 6                    1.155,00      6.930,00

4.7. Фарбање перголе основе 3,5 x 3,0 м ком 2                    5.775,00      11.550,00

4.8.Фарбање настрешнице       "кућица" ком 3                    4.725,00      14.175,00

4.9. Фарбање љуљашке дупле ком 4                    1.575,00      6.300,00

4.10. Фарбање корпе за отпатке ком 125                    1.000,00                             125.000,00      

4.11. Фарбање моста ком 8                    5.000,00                                40.000,00     

4.12. Фарбање пано табли ком 30                    1.050,00                                31.500,00     

УКУПНО: 574.867,50

Укупан износ
Јединица  

мере
Количина Јединична цена
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5. ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА

ПРЕГЛЕД КОЛИЧИНА РАДОВА, ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА

И УКУПНИХ ИЗНОСА ПО ПОЗИЦИЈАМА

Редни Јединица Број Количина Цена по

број мере операција укупно јединици мере Укупна цена

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Чишћење излетишта и излетничких стаза од отпада

органског и  неорганског порекла
ha 21,5 51 1096,5 585,43 641.924,00

2.
Постављање пластичних врећа на места за одлагање

смећа
ком 120 51 6120 57,33 350.859,60

          25.908,75      

радни сат

1.671.114,3864,5321,5ha
Кошење траве са комплетног простора излетишта, 

сакупљање на мале пластове и изношење откоса
4.

50             1.653,75      ком 50 1

10 882,00

150 551,25

82.687,50

396,90 47.628,0010.

Мале поправке на излетничким елементима за које

није потребна посебна стручна оспособљеност као

што су замене дрвених стубића (од природног

материјала узетог и обрађеног на самом терену) на

кантама за смеће, поправке (фиксирање) путоказ

стрелица и табли, поправке газишта на рустик

степеништима..

120 1 120

9.
Уклањање поломљених излетничких елемената - 

клупе

8.820,00

8.

Припрема сувих грана за ложење и складиштење

узместа за ложење (након обраде крошњи и уклањања

сувих грана)

м³ 1 1 1 551,25 551,25

7.
Формирање ложишта и поправке на ложиштима,

ређањем камена без бетонирања
ком 10 1

82.687,50

6. Чишћење ложишта и простора за ложење ватре ком 50 10 500 220,50 110.250,00

5.
Обрада жбунова и крошњи стабала – уклањање сувих

грана
ком 150 1

3.
Крчење ураслог шибља и корова дуж колских прилаза

излетиштима и дуж излетничких стаза
м² 5.600 1

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Количина

5600 28,67 160.552,00
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Организовање и провођење редовног одвоза смећа

(најмање два одвоза смећа са излетничких дестинација

недељно , а на локацијама Борића, Лептерије, Рипаљке

и Парк-шуме „Чука 2“ по  три пута недељно).

Смеће се одвози на локацију коју одређује наручилац.

УКУПНО: 3.562.794,22

            3.528,00      405.720,0011. ком 115 1 115
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6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА

6.1.       ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

ком 15                        727,65      10.914,75

ком 30                        970,20      29.106,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (30ком. клупа, при чему на једној клупи има  

10 штафни dim.4,5cm/4,5cm/200cm), уз предходну 

припрему (шмирглање, одстрањивање постојећег 

засушеног премаза  и премазивање штафни благо 

загрејаним фирнајсом у једном наносу). 

ком 150                        181,91      27.286,50

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни.

Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови :

Ø 8 / 60 ком 100 30,32 3.032,00

 УКУПНО :

3.

4.

70.339,25

            Опис посла
јединица 

мере

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа 

дим. 200/4,5/4,5 цм од суве чамове грађе са фином 

завршном обрадом површина и обарањем рубова и 

бојењем садолином у два премаза - обрачун по 

комаду  

2.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа 

дим. 200/8/4,5 цм од суве чамове грађе са фином 

завршном обрадом површина и обарањем рубова и 

бојењем бојом по избору надзорног органа у два 

премаза - обрачун по комаду  
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                               6.2.   ПАРК НА БАЊИЦИ

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

ком 0                        970,20      0,00

Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови :

Ø 8 / 70

Обрачун по комаду и односи се на шрафове који 

тренутно недостају или су пројектовани као могућа 

штета у току године 

ком 0 30,32 0,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (50ком. клупа, при чему на једној клупи има  

12 штафни dim.7cm /4,5cm/190cm), уз предходну 

припрему (шмирглање, одстрањивање постојећег 

засушеног премаза  и премазивање штафни благо 

загрејаним фирнајсом у једном наносу). 

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 0                        242,55      0,00

       УКУПНО :

                              6.3.   ПАРК КОД БИОСКОПА

            Опис посла ј.м.

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа 

дим. 190/7/4,5 цм од суве чамове грађе са фином 

завршном обрадом површина и обарањем рубова и 

бојењем бојом по избору надзорног органа у два 

премаза - обрачун по комаду  

2.

3.

0,00
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Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа 

дим. 200 x 8 x 4 цм.

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова.

Обрачун по комаду уграђених штафни. kом 20                        848,93      16.978,60

Заштитно премазивање нових штафни благо 

загрејаним фирнајсом у два наноса и

завршно фарбање штафни високо квалитетним  

средством боје махагонија у два наноса.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја :махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 20                        242,55      4.851,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (6 ком. клупа са по 5 штафни на једној 

клупи), уз предходну демонтажу штафни, припрему 

(шмирглање, одстрањивање постојећег засушеног 

премаза  и премазивање штафни благо загрејаним 

фирнајсом у једном наносу) и поновну монтажу.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 30                        242,55      7.276,50

Фарбање бетонских бочних страница клупа. 

Боја за бетон – бела.

Обрачун по комаду бочних страница. ком 12                        606,38      7.276,56

5.
Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови. Димензије : Ø 8 / 70
ком 30                          48,51      1.455,30

       УКУПНО :

2.

3.

4.

37.837,96

1.

            Опис посла ј.м.
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               6.4.  КЛУПЕ НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

Израда и уградња штафни за седишта клупа 

дим. 198 x 7 x 3 цм.

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова.

Обрачун по комаду уграђених штафни. ком 0                        848,93      0,00

Заштитно премазивање нових штафни благо 

загрејаним фирнајсом у два наноса и
  

завршно фарбање штафни високо  квалитетним  

резистентним средством боје махагонија у два 

наноса.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по броју комада појединачних штафни. ком 0                        242,55      0,00

Фарбање бетонских бочних страница клупа. 

Боја за бетон – бела.

Обрачун по комаду бочних страница. ком 0                        606,38      0,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (14 ком.) уз предходну демонтажу, припрему 

(шмирглање, одстрањивање постојећег засушеног 

премаза  и премазивање штафни благо загрејаним 

фирнајсом у једном наносу) и поновну монтажу.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду штафни. ком 0                        242,55      0,00

      УКУПНО  :

1. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 108.177,21

0,00

            Опис посла ј.м.

1.

2.

3.

4.
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6. 5. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ

НА ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ 

И НА ПРОСТОРУ ЗАСАДА БОРОВА КОД 

 О.Ш. „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ ЗА 2020.г.

Ред. коли- једин укупна

бр. чина цена цена

Метални сегменти у дну металне ограде дечјег 

паркића.

Уклањање оштећених сегмената, израда и уградња 

нових, у свему по моделу постојећих.

Материјал : челични лим 1 мм.

Фарба : лак фарба високог сјаја

Боја : црвена

Обрачун по броју комада. ком. 5 2.182,95 10.914,75

ком 0 3.335,10 0,00

Израда и уградња седишта љуљашки, по моделу 

постојећих.

Димензије : 25x35x2,0 цм

Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом  и 

финално лакирана лак фарбом у два наноса.

Боја : лак фарба црне боје. ком. 5 1.212,75 6.063,75

Израда и уградња седишта клацкалица, по моделу 

постојећих.

Димензије : 25x45x2,4 цм

Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом 

(фирнајс)  и финално лакирана лак фарбом у два 

наноса.

2.

1.

Замена стубова источних капија металне ограде 

дечјег паркића у централном градском парку дужине 

150 цм, пречника 80 мм са варењем шарки и бојењем 

бојом по постојећим стубовима

3.

4.

Опис посла ј.м.
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Боја : лак фарба наранџасте боје.

Обрачун по броју комада уграђених седишта. ком 5 1.212,75 6.063,75

Фарбање панел облога на справама за игру деце и 

седишта на клацкалицама.

Третирање   лак фарбом високог сјаја свих бојених 

панел облога  (израђених од резистентних 

водоотпорних шпер плоча  које су третиране 

специјалним импрегнативним премазима  и финално 

лакиране специјалним програмом лакова MaxMayer )  

уз шмирглање предходног слоја боје и припрему за 

наношење завршног премаза у два наноса.

Боје : заштитне боје „Gepetto“ програма – наранџаста 

и светло зелена.

Обрачун : по укупној површини свих панел облога на 

справама за игру деце и свих седишта на 

клацкалицама, израженој  у  м ².

м ² 0                        363,83      0,00

Фарбање металних делова на справама за игру 

деце, уз предходно шмирглање и припрему површина 

за наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боје : заштитнa бојa „Gepetto“ програма  за делове од 

метала – сива.

Обрачун : по укупној површини свих  елемента 

подконструкција, конструкција и рукохвата

израженој  у  м ². м ² 36,65                     1.212,75      44.447,29

Замена оштећених газишта степеништа на 

тобоганима.

Израда и уградња дрвених газишта на узлазним 

лествама на тобоганима. Неопходно је столарски 

обрадити површине газишта (фина завршна обрада) и 

оборити рубове. 

Димензије газишта : 100x10x5 цм.

Дрвена газишта (чамове фосне) третирати 

резистентним премазом (садолин) у два наноса, уз 

предходну заштиту (импрегнацију) благо загрејаним 

фирнајсом.

Боја садолина : махагони ком. 10 2.079,00 20.790,00

5.

6.

7.
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Фарбање металног заштитног прстена, односно 

ограде на пешчанику.

Фарбање металне ограде пешчаника (цев Ø 6 цм.), уз 

предходно шмирглање и припрему површине за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боја :  црвена

Обрачун : по укупној површини 

израженој  у  м ². м ² 3,55                     1.212,75      4.305,26

Фарбање металне полукружне пењалице

Фарбање металне полукружне пењалице (цев Ø 5 

цм.), уз предходно шмирглање и припрему површине 

за наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боја :  црвена - за металне делове

            плава – за облоге рукохвата

Обрачун : по укупној површини 

израженој  у  м ². м ² 5,43                     1.212,75      6.585,23

Средишња кружна платформа на вртуљку

Израда и уградња средишње кружне платформе на 

вртуљку од  резистентне водоотпорне шпер плоче 

(блажујка), префарбане црном  лак фарбом у два 

наноса, уз предходну заштиту (импрегнацију) 

резистентним премазима (благо загрејани фирнајс).

Димензије : d = 50 цм.

                    h = 2,4 цм.

Обрачун по комаду уграђених кружних платформи. ком. 1 1.212,75 1.212,75

Фарбање ограде  - мостићи између градског парка 

и дечијег игралишта

Фарбање металних сегмената уз претходно 

шмирглање и припрему површина за наношење фарбе 

у два наноса. Боја: 

м ² 21 1.212,75 25.467,75

Фарбање металних елемената справа за игру деце 

у склопу засада борова код 

8.

9.

10.

11.

12.
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О.Ш. “Митрополит Михајло“

Фарбање металних елемената справа за игру деце, уз 

предходно шмирглање и припрему површинa за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боја :  црвена 

            жута

            зелена

Избор боја за појединачне елементе на справама ће се 

обавити по упутствима надзорног органа.

Обрачун : по укупној површини м ² 11,3 1.212,75 13.704,08

Замена дрвених конструктивних елемената справа 

за игру деце у централном градском парку

Дрвени елементи израђени су по мерама са лица 

места (справе), столарски обрађени, офарбани и 

уграђени у саму справу

м³ 0,5 63.945,00 31.972,50

Замена панела од ВДП шпер плоче на справама за 

игру деце у централном градском парку

Панели су искројени на лицу места, столарски 

обрађени и уграђени у саму справу
м ² 5,36 6.791,40 36.401,90

15.

Набавка и уградња сепарисаног песка 0-4 mm за 

пешчаник у централном делу дечијег парка. 

Обрачун по м3.

м³ 3 2.910,60 8.731,80

16.

Набавка и уградња сепарисаног материјала 8-16 

mm на простору између справа за игру деце  у 

централном делу дечијег парка. Обрачун по м3

м³ 10 2.910,60 29.106,00

17.
Замена лежајева и ланаца на љуљашкама за децу. 

Обрачун по комплету седишта.
ком 20                     3.638,25      72.765,00

18.

Ситне поправке (шрафљење, заваривање, 

брушење,... ), за позиције које нису посебно 

сагледане.     Обрачун по радном сату.

радни сат 90                        545,74      49.116,60

13.

14.

12.
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19.

Обилазак и провера исправности справа за игру 

деце. Обилазак се врши пет пута недељно.  

Обрачун по обиласку

ком 200                        242,55      48.510,00

20.

Фарбање металне ограде око игралишта. Фарбање 

металне ограде масном бојом у боји и тону 

постојећих боја, уз предходно шмирглање и 

припрему површине за наношење боје  у два наноса.                                              

Обрачун : по укупној површини израженој  у  м ².

м ² 100 291,33 29.133,00

21.
Израда и уградња металне ограде - западна срана 

дечијег игралишта
м' 81                     1.545,00      125.145,00

УКУПНО:   570.436,41

2. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 570.436,41

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 РАДОВИ НА И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА  108.177,21

2. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 570.436,41

                              УКУПНО:    678.613,62
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7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

            1. ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 

број
Врста радова / опис посла

Јединица 

мере

Количина по 

јединици мере

Цена по јединици 

мере

Укупно по јединици 

мере

1. Набавка и уградња сушача за руке ком 0                243.600,00                                    -        

2.
Набавка металних корпи за отпатке (са 

поклопцима)
ком 3                    4.410,00                       13.230,00      

3. Набавка четки за одржавање тоалета ком 3                       420,00                         1.260,00      

4. Набавка и уградња славина ком 1                    5.250,00                         5.250,00      

5. Набавка и уградња wc казанчета ком 2                    5.250,00                       10.500,00      

6.

Потрошни материјал (сапун, тоалет папир, 

средства за одржавање хигијене) - према фактури 

добављача

паушал 0,3                336.000,00                     100.800,00      

7.

Материјал за ситне поправке (огледала, држачи 

сапуна, држачи тоалет папира..) - према фактури 

добављача
паушал 0,3                210.000,00                       63.000,00      

УКУПНО:                194.040,00      

            2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 

број
Врста радова / опис посла

Јединица 

мере
Број операција

Укупно по јединици 

мере
Цена по јединици мере Укупна цена

1. Рибање тоалета ком 1 214 772,80                             165.379,20      

2. Чишћење тоалета ком 2 214 386,40                               82.689,60      

УКУПНО:          248.068,80      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. OПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА             194.040,00      

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА             248.068,80      

У К У П Н О :             442.108,80      
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8. УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА"

Ред. 

број
Опис

Јединица 

мере 
Количина Јединична цена Износ

1 2 3 4 7 8

  1. СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

1.1.

Израда аутоматског заливног 

система (наводњавање травних 

површина) систем "Торо" или 

еквивалентни са истим или 

сличним техничким 

карактеристикама. Јединична цена 

обухвата израду пројекта система 

за наводњавање, сав потребан 

материјал, рад и опрему, израду 

прикључних објеката, као и 

пуштање заливног система у погон. 

Обрачунава се и плаћа по м² 

травних површина које се 

наводњавају.

м² 18.237                 180,00      3.282.660,00

      УКУПНО СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ: 3.282.660,00

2.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА 

ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ

2.1.
Плитко изоравање или фрезирање 

терена
м²       18.237                        12,00                              218.844,00      

2.2.
Набавка и разастирање плодне 

хумусне земље у слоју од 5 цм
м³

920
             1.653,75                           1.521.450,00      

2.3.
Набавка и посипање терена 

комплексним минералним 

ђубривом у количини од 40 гр/м²

кг 730                   60,00                                43.800,00      

2.4. Фрезирање терена ради мешања 

ђубрива и плодне хумусне земље

м²       18.237      8,00                         145.896,00      

2.5.
Грубо планирање терена обавити 

ручно грабуљама
м²       18.237      9,00                         164.133,00      

2.6.

Издвајање са терена органских и 

неорганских примеса (камење и 

биљни материјал), одвајање на 

гомиле и одвоз на депонију на 

удаљеност 2-5 км

м²       18.237      5,00                           91.185,00      

2.7. Плитко фрезирање терена м²       18.237      8,00                         145.896,00      
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2.8.
Ручно фино планирање терена на 

тачност ± 2 цм. (као коначна 

припрема за сетву семена)

м²       18.237      12,00                         218.844,00      

                               УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:                      2.550.048,00      

3. ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА

3.1.

Набавка и сетва смеше семена 

траве за парковске осунчане терене 

(састав смеше: Lolium perene 40 %, 

Festuca rubra  Commutata 15 %, 

Festuca rubra Trichophylla 15 %, Poa 

pratensis 30%) у количини од 40 

грама по метру квадратном  (730 

кг). Обавеза је да се приложи 

произвођачки сертификат за семе 

траве.

м²       18.237                        20,00                              364.740,00      

3.2.
Грабуљање терена по извршеној 

сетви
м²       18.237                          9,00                              164.133,00      

3.3.
Утискивање семена траве у земљу 

гвозденим јежом
м²       18.237                        10,00                              182.370,00      

3.4.
Ваљање засејане површине 

баштенским ваљком
м²       18.237      10,00                         182.370,00      

3.5.

Свакодневно обилно заливање у 

јутарњим и вечерњим часовима до 

поника траве. Заливање вршити 

прописаним распрскивачима.

         200.000,00                              200.000,00      

3.6.

Прво кошење након поника од 10 

цм. Покосити на 5-6 цм висине 

траве.
м²       18.237      5,00                           91.185,00      

                         УКУПНО ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА:                      1.184.798,00      

4.
ФОРМИРАЊЕ БИЉНИХ 

ЗАСАДА

паушално
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4.1.

Набавка и садња биљног 

материјала по датој 

спецификацији, уз поштовање 

општих услова квалитета садног 

материјала и примену свих 

агротехничких мера предвиђеним 

техничким условима за извођење 

радова Спецификација садног 

материјала:

4.2. Високи лишћари

Salix babylnica ком                4                   3.307,50                                13.230,00      

Liriodendron tulipifera ком                8                   3.307,50                                26.460,00      

Acer rubrum ком 8              3.307,50                                26.460,00      

4.3. Ниски и средњи лишћари

Betula lutea ком              22                   2.205,00                                48.510,00      

Eleagnus angustifolia ком                5                   2.205,00                                11.025,00      

Magnolia soulangeana ком                5                   2.205,00                                11.025,00      

4.4. Високи четинари

Chamaecyparis lawsoniana ком              28                   3.307,50                                92.610,00      

Picea omorica ком                8                   3.307,50                                26.460,00      

Abies concolor ком                8                   3.307,50                                26.460,00      

4.5. Средњи ниски четинари

Taxus baccata "fastigiata" ком              12                   2.205,00                                26.460,00      

Chamaecyparis "Elwoodii gold" ком                9                   2.205,00                                19.845,00      

4.6. Ниско зимзелено растиње

Mahonia aquifolium ком                5                   1.102,50                                  5.512,50      

Buxus semperflorens ком                5                   1.102,50                                  5.512,50      

Pyrocantha coccinea (у три боје) ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

Prunus laurocerasus ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

4.7. Листопадни жбунови

Cydonia japonica ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

Jasminum nudiflorum ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

Forsythia europaea ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

Berberis thunbergii ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

Hibiscus syriacus (у две боје) ком              30                   1.102,50                                33.075,00      

4.8. Жива ограда

Machonia aquifolium ком         1.200                      480,00                              576.000,00      

Pyrocantha coccinea ком            300                      480,00                              144.000,00      

4.9. Цветне површине

Сезонске цветне врсте ком       10.000                        39,20                              392.000,00      

              УКУПНО ФОРМИРАЊЕ БИЉНИХ ЗАСАДА:                      1.683.095,00      

                               УКУПНО ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ: 5.417.941,00                  

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА" 8.700.601,00                  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.
ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА
9.669.143,86                                     

2. САНИТАРНА СЕЧА 446.945,10                                        

3. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА 3.720.748,00                                     

4. ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА 574.867,50                                        

5. ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА 3.562.794,22                                     

6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 678.613,62                                        

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА 442.108,80                                        

8. УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА" 8.700.601,00                                     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 27.795.822,10                                   

ПДВ 10%: 2.779.582,21                                     

УКУПНО СА ПДВ-ом 30.575.404,32                                   

О б р а д и о, Понуђач,

Дипл.инж.шум. Јелена Миковић
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