
 алуминијумском 
летвом, без набијања.   

    

8. Набавка и довоз 
материјала и 
постављање сивих 
пресованих бетонских 
плоча дебљине 8цм на 
подлогу у предвиђеном 
слогу, са фугама 
ширине према упутству 
произвођача. Фуге 
попунити кварцним 
песком, површину 
очистити и набити 
вибро плочом. Након 
тога фуге поново 
попунити кварцним 
песком, очистити и 
опрати. m2 736,00 

    

9. Израда касете од армираног бетона око 
постојећих стабала (2ком) вел. 
200x200x80цм у двостраној глаткој оплати, 
дебљине зида 10цм, арматурна мрежа 
Ø6/15цм. 

    

9.1 бетон m3 1,30     
9.2 оплата m2 28,00     

9.3 арматурна мрежа 
Ø6/15цм m2 12,00 

    

10. 

Израда четири нова ниска улазна 
степеништа (са по 3 степеника) од 
армираног бетона, арматурна мрежа 
Ø6/15цм.  

    

10.1 бетон m3 2,8     
10.2 оплата m2 18,00     

10.3 арматурна мрежа 
Ø6/15цм m2 12,00 

    

10.4 ископ земље са одвозом m3 1,50     

11 

Израда продужетка 
атмосферске 
канализационе цеви 
Ø160мм. Укључује се и 
демонтажа одводне 
решетке, ископ рова у 
дубини од 30цм и 
дужини од 10м, набавка 
и повезивање ПВЦ цеви 
у дужини од 10м, 
поновна монтажа 
одводне решетке 
40x40цм у бетонски 
плашт. Цев поставити у 
нагибу од 2%,  кпл 1,00 
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комплет са свим 
потребним фазонским 
комадима, упаковати 
песком и насути песак и 
туцаник до врха платоа. 
Уклучена и набавка и 
монтажа бетонске цеви 
Ø60цм дужине 1м на 
бетонски плашт испод 
одводне решетке. 

12. Довоз хумуса са 
позајмишта, насипање и 
поравнавање у касетама 
око стабала. m3 1,50 

    

13. 

Издизање постојећих 
шахт поклопаца 
постављањем кружног 
прстена од челичног 
плоштег гвожђа висине 
до 10цм. Поклопце 
поставити тачно у 
нивоу бетонских плоча. кпл 2,00 

    

14. 

Поправка улеглих 
делова (до 5% 
површине) асфалтног 
застора спортског 
терена. На улеглим 
деловима разбити и 
уклонити постојећи 
асфалт у дебљини од 
око 10 cm, разбити у 
уклонити подложни 
бетон у дебљини од око 
10 cm, са утоваром и 
одвозом шута на 
депонију. Допунити 
подлогу туцаником 
0-31mm у дебљини 
просечно 15cm, набити 
вибро плочом, на кото -
6 cm од горње 
површине платоа. 
Овако припремљене 
површине попунити 
асфалтбетоном у 
дебљини од 6 cm, 
заравнити са уредном 
спојницом са 
постојећим асфалтом.  m2 44,00 

    

15. 
Набавка и пресвлачење 
спортског терена 
тартаном ливеним на 
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лицу места. Материјал 
POLYTAN WS у црвеној 
боји (или одговарајући) 
у дебљини од 13мм 
(10мм основни и 3мм 
завршни). Начин 
постављања 
прилагодити постојећој 
подлози, у свему према 
упутству произвођача. 
Укључено исцртавање 
линија спортских 
терена. Обрачун по м2 
завршене подлоге са 
исцртаним теренима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

880,00 
УКУПНО IV:   

   
   

УКУПНА ЦЕНА (I-IV) без ПДВ-a  
   

ПДВ-   
   

УКУПНА ЦЕНА (I-IV) са ПДВ-ом  
   

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4.уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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