
ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Војводе Јанка Стојићевића бр. 1.
Број:
Дана: 23.01.2014.год.

ПРЕДМЕТ: Ценовник радова на подизању и одржавању зелених површина у
граду за 2014. годину

Р.б. Врста радова Једин

ица

мере

Цена за

2013.са
8%ПДВ

Цена за

2014.са
10%ПДВ

1 2 3 4 5
1. Риљање тла ашовом:

- лако и средње тло

- тешко тло

- додатак за каменито и песковито тло

м2

м2

м2

34,16
40,97

34,79
41,73

2. Риљање ашовом тла обраслог травом са превртањем

бусена:
- лако и средње тло

- тешко тло

- додатак за падине: 25-100%

м2

м2

м2
40,97
51,21

41,73
52,16

3. Фрезање узриљане површине:
- лако и средње тло

- тешко тло

м2

м2
6,04

18,70
6,15

19,05
4. Ручно прекопавање подлоге крампом

- лако тло

- средње тло

- тешко тло

м2

м2

м2

40,97
68,27

102,39

41,73
69,53

104,29
5. Скупљ. камења и корења на гомиле, утовар и одвоз. м2 3,41 3,47
6. Плитко прекопавање тла мотиком

5-8цм.дубине:
- лако и средње тло

- тешко тло

м2

м2
20,13
33,66

20,50
34,28

7. Грубо планирање грабљама 5-8цм.дубине.
- лако тло и средње

- тешко тло

м2

м2
17,06
23,95

17,38
24,39

8. Фино планирање грабљама:
- лако и средње тло

- тешко тло

м2

м2
10,20
13,65

10,39
13,90

9. Посипање минералним ђубрива

од 2 - 3кг. на 100м2

од 5 – 7кг. на 100м2

од 7 - 10кг. на 100м2

100м2

100м2

100м2

27,53
31,57
41,40

28,04
32,15
42,17

10. Посипање и заграбљавање минералних ђубрива између

засада. м2 13,70 13,95
11. Сетва травне смеше, заграб. семена траве и ваљање:

- лако и средње тло

- тешко тло

м2

м2
11,13
18,32

11,34
18,66



12. Кошење мањих или са насадима засађених површина

чеоном косом м2 3,41 3,47
13. Грабљ. откоса, утовар у возила са чишћењем плочника

м2
1,70 1,73

14. Одвоз сакупљ. откоса и смећа са плоч. м2 5,15 5,24
15. Кошење травњака моторном косачицом. м2 1,86 1,89
16. Кошење мањих површина моторном косом – тримером

м2 8,54 8,70
17. Сечење траве на рубове, маказ.за траву са свим

прип.рад. м2 13,74 13,99
18. Чишћење травњака грабљ. купљење отпадака,сакупљањ.

отпадака, на гомиле и утовар у возило. м2 1,23 1,25
19. Одвоз сакупљ. траве и отпадака м2 2,03 2,07
20. Јесење грабљ.лишћа са травњака, сакупљање на гомиле

и утовар у возило м2 3,90 3,97
21. Одвоз сакупљ. лишћа м2 4,89 4.98
22. Заливање травњака дневно заливање 1 м2 1,73 1,76

22.1. Заливање травњака ноћно заливање 1 м2 - 2,27
23. Ручни ископ јамића ашовом,одвајање плодне земљеод

неплодне на посебне гомиле,одстрањивање каме- ња,
корова и корења, поновно затрпавање јамића до

2/3.дубине јамића.
Димензије јамића у лаком и средњем тлу.
60 см. X 60 ком. X 60 см.
40 см. X 40 см x 40см.

ком

ком

68,27
34,15

69,53
34,78

24. Ископ јамића у тешком тлу:
- ископ у слојев. Одозго ашовом, дубље крампом са

додат. компаста или другог средства за побољшање тла

и

- поновно засипање јамића од 2/3дуб.
Димензије јамића:
60 см. X 60 см. X 60 см.
40 см. X 40 см. X 40 см.

ком

ком

102,38
40,94

104,28
41,70

25. Ископ канала димензија:60см. X 60 см. X 100см. Ископ

у слојевима ашовом и крампом (у тешком тлу) са

одвајањем на посебне гомиле плодне од неплодне

земље, уклањање камења и корења побољшање

земљишта и поновно засипања канала до 2/3дубине:
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

1 м1

1 м1
119,47
187,71

121,68
191,19

26. Утовар ископаног улежаног грађевинског материјала,
шљаке, тврде иловаче у:
- ручна колица

- камион

1 м3

1 м3
136,55
170,66

139,08
173,82

27. Превоз материјала из позиције 26ручним колицима на

удаљеност до:10м.
30м

1 м3

1 м3
102,42
210,54

104,32
214,44

28. Истовар матер.из поз. 25
- из ручних колица истресањем

- из камиона

1 м3

1 м3
68,27

147,43
69,53

150,16
29. Превоз материјала из позиције 26на удаљености до 2 км. 1м3 632,10 643,80
30. Хумусна земља ручни ископ и утовар

у возило са превозом на даљину



до 2 км.
До 5 км.

1 м3

1 м3
2.043,94
3.576,87

2.081,79
3.643,10

31. Утовар хумусне земље са гомила у ручна колица 1 м3 170,68 173,84
32. Превоз хумусне земље ручним колицима:

- до 10м. удаљености

- до 30м. удаљености

1 м3

1 м3
102,42
170,68

104,32
173,84

33. Истовар хумусне земље са возила са одбацивањем

до 3м удаљености на гомиле. 1м3 204,78 208,57
34. Разастирање хумусне земље у слојевима до 10цм. –

равно тло. 1 м2 20,12 20,49
35. Истовар и трапљење садница

дрвећа

шибља

1 ком

1 ком

20,50
6,80

20,88
6,93

36. Утовар, транспорт, истовар и разношење садница

листопадног дрвећа (без бусена) до јамића за садњу и

садња, засипање јаме, нагажавање и обликовање тањира

око саднице:
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

1 ком

1 ком

40,88
58,21

41,64
59,29

37. Утовар, транспорт, истовар и разношење садница

листопадног украс. шибља до јамића за садњу и садња

(засипање јамића, нагажавање) :
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

1 ком

“
22,29
26,00

22,70
26,48

38. Утовар, транс., истовар и разнош. Садница живе ограде

до канала за садњу и садња садница живе ограде без

бусена са припад. радовима (засипање канала,
нагажавање између редова, орезивање, сакуп.орезаних
гранчица

и одвоз) :
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

1 м1 85,23
100,34

86,81
102,20

39. Утовар, транспорт,истовар и разношење садница живе

ограде са бусеном до канала са садњу и садња са

припад. радовима (као под поз. 38):
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

“
“

92,88
111,43

94,60
115,53

40. Садња живе ограде у два реда додатак по м2 +50% - - -
41. Утовар, транспорт, истовар и разношење садница,

четинара и лишћара са бусеном до јамића за садњу и

садња (засипање јамића, нагажав. и обликовање тањира

око саднице) :
- у лаком и средњем тлу

- у тешком тлу

1 ком

“
77,94
91,65

79,38
93,35

42. Окопавање садница дрвећа, прихрањ. Уклањање

коренових изданака и избојака са дебла (без цене м.
ђубрива) 1 ком 34,11 34,74

43. Окопавање украсног шибља и прихрањивање (без цене

м. ђубрива) 1 ком 17,06 17,38
44. Окопавање и прехрањивање живе ограде (без цене м.

ђубрива) 1 ком 40,94 41,70
45. Орезив. стабала у дрворедима са свим прип. радовима /

сакупљ. орезаног грања утовар у возило и одвоз 1 ком 991,38 1.009,74
46. Вађење посушених садница, утовар у возила и одвоз. 1 ком 32,54 33,14



47. Хемиј. заштита стабала садница од биљних болести и

напада штеточина (без цене хем. препарата)
- руже и шибље

- дрворедне саднице

1 ком

1 ком

1,52
3,77

1,55
3,84

48. Постављање колаца око стабала и везова (2 веза

наједном стаблу). 1 ком 97,62 99,43
49. Ископ дрвећа са пањевима, вађење повр. жила, пресед.

дебла и грана, затрп.јаме пречник стабла за тврдо дрво

до 45цм и

до 90цм

за меко дрво

до 45цм и

до 90цм

норма важи само за дрвеће на чистини

ком

ком

ком

ком

3.024,41
3.566,48

2.336,98
3.849,22

3.080,41
3.632,52

2.380,26
3.920,50

50. Ископ пања и жиља,пресецање жиља и затрпавање јаме:
до 45цм

до 90цм
ком

ком

2.287,44
3.120,74

2.329,80
3.178,53

51. Орезивање живе ограде са свим припадајућим радовима

(сакупљање орезаних делова, утовар у возило и одвоз.
- до 1,2м. висине
- до 2 м. висине
- до 3 м висине

ком

ком

ком

22,95
32,12
27,29

23,37
32,71
27,80

52. Транспорт и садња једногодишњег цвећа на

припремљеној површини са заливањем по извршеној

садњи. 1 ком 3,15 3,21
53. Исто као под позицијом 52сађење садница са мањим

бусеном земље из саксија (5/7 см. ) 1 ком 4,59 4,67
54. Садња луковица (лале, нарцис) клином. 1 ком 4,59 4,67
55. Одржавање цвећа – окопавање , плевљење и

прихрањивање – (без цене мин.ђубрива) 1 м2 40,94 41,70
56. Ископ луковица (лале,нарцис) стављање у корпу, одвоз

калибрирање и смештај.
100
ком 77,94 79,38

57. Орезивање украсног шибља са припадајућим радовима 1 ком 22,79 23,21
58. Заливање цвећа гуменим цревом са баштинског

хидранта – удаљеност хидранта

- до 20м. дневно заливање 1 м2 6,35 6,47
59. Заливање цвећа гуменим цревом са баштинског

хидранта – удаљеност хидранта

- до 20м. ноћно заливање 1 м2 - 8,32
60. Заливање цвећа са цистерном за воду (без цене воде)

дневно заливање 1 м2 7,51 7,65
61. Заливање цвећа са цистерном за воду (без цене воде)

ноћно заливање 1 м2 - 9,84
62. Чишћење бетонских и земљаних стаза и површина у

парков. метлом са сакупљ. смећа на гомиле. 1м2 0,26 0,26
63. Купљење папира и других отпадака са зелених

површина у парковима и стављ.у корпе за отпадке 1 м2 0,062 0,063
64. Утовар смећа са гомила лопатом и изручивање отпадака

из корпи у возило. 1 м2 0,17 0,17
65. Одвоз утовареног смећа и отпадака возилом. 1м2 0,79 0,805
66. Кресање корова по стазама посутих ризлом. 1м2 13,88 14,14
67. Сечење траве шпаклама изм. кам. и бетонских плоча. 1м2 20,78 21,16
68. Чишћење брезовим метлама површине између гробних



леја од смећа и отпадака покошене траве као и

површина поплочани каменом и посутих ризлом са

сакупљањем смећа на гомиле, његовим изношењем ван

тих површина и утоваром у возило. 1м2 3,41 3,47
69. Рад платформе на орезивању дрвореда са свим

припадајућим пословима (без цене фитобалсама) 1час 4.627,00 4.712,68

1.Цене су кориговане у складу са дописом ЈП за управљање грађевинским земљиштем

(допис број 2432/2 од 06.01.2014.г.) само због промене стопе ПДВ. Законом о порезу на

додату вредност (Сл. Гласник РС 108/2013)на цене услуга зеленила од 01.01.2014.обрачунава
се порез од 10%.

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Д И Р Е К Т О Р

Драган Нинковић, дипл. инг.



ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Војводе Јанка Стојићевића бр. 1.
Број:
Дана: 23.01.2014.год.

ПРЕДМЕТ:Ценовник осталих услуга зеленила за 2014. год.

Р.б. Врста радова Јед.
мере

Цена за

2013.са
8%ПДВ

Цена за

2014.са
10%ПДВ

1 2 3 4 5
1. Рад радника 1 час 221,72 225,83
2. Рад радника ноћу 1 час 278,80 283,96
3. Рад радника празником 1 час 465,90 474,53
4. Рад возача дању 1 час 278,80 283,96
5. Рад возача ноћу 1 час 332,32 338,47
6. Прање стаза-дању м2 - -
7. Прање стаза-ноћу м2 - -
8. Рад трактора 1 час 976,23 994,31
9. Рад цистерне 1 час 2.693,50 2.743,38
10. Рад моторне тестере-тримера 1 час 516,97 526,54
11. Одвоз смећа, траве и остаог.отпада

трактором тура 2.600,32 2.600,32
12. Стругање ивичњака м1 3,48 3,54
13. Купљење папира и других отпадака са

зелених површина-празником м2 0,14 0,14
14. Чишћење стаза празником м2 0,53 0,54
15. Рад иверача 1 час 1.492,41 1.520,05
16. Рад усисивача 1 час 2.224,18 2.265,37
17. Хемијска заштита тракторском

прскалицом-без цене препарата 1 час 1.757,30 1.789,84
18. Рад камиона „Ивеко“ 1 час 2.518,57 2.565,21
19. Вреће за сакупљање смећа - - по рач. Доб.
20. Анкери - - по рач. Доб.
21. Рад тарупа-мулчера на кошењу траве м2 - 5,30
20. Рад трактора на кошењу, сакупљању и

одвозу сакупљеног откоса на депонију

м2 - 7,39

1.Цене су кориговане у складу са дописом ЈП за управљање грађевинским земљиштем

(допис број 2432/2 од 06.01.2014.г.) само због промене стопе ПДВ. Законом о порезу на

додату вредност (Сл. Гласник РС 108/2013)на цене услуга зеленила од 01.01.2014.обрачунава
се порез од 10%.

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Д И Р Е К Т О Р

Драган Нинковић, дипл. инг.


