ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
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Радна операција

ј.мер.

кол.

цена

Износ динара

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Пренос пројекта на терен и техника припреме.
Пре почетка радова извођач је дужан да дефинише
површине намењене озелењавању преносом
пројекта на терен ортогоналном методом према
растеру 1x1м. Након завршених земљаних радова
извођач треба да пренесе пројекат на терен тако да
се обојеним кочићима или другим ознакама са плана
садње пренесу на терен места садње. За садњу
цвећа дужан је да обележи површину (спољне
границе цветних гредица). Обрачун изведених
радова се врши по м2 површине за озелењавање.
m2

8531.00

УКУПНО
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Хумузирање површина
Хумузирање се врши на свим површинама
предвиђеним за озелењавање у слоју од 30 cm. Ова
позиција обухвата ископ, утовар и одвоз лоше
земље на градску депонију удаљености до 15км. За
одвоз се урачунава додатак од 25% на растреситост.
Довоз нове хумусне земље са позајмишта, истовар и
планирање са тачношћу +/- 5 cm.
Обрачун изведених радова врши се по m3, а ценом
је обухваћен сав рад и транспорт до објекта. Коту
терена прилагодити коти ивичњака.
8531,00 m2x0,30m=2559,30m3 ,
м3

2559.30

УКУПНО
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РАДОВИ НА САДЊИ
Набавка и садња садница средњих лишћара
Рад обухвата набавку, копање јаме и садњу
садница високих лишћара , димензије 0,80 м x 0,80
м x 0,80м , ископ неплодне земље и замена
плодном, са додавањем стајњака, садња
анкерисање и заливање. Радове изводити у свему
према приложеним општим условима за радове
озелењавања. Висина калема коришћеног
расадничког материјала је на 2.20м за све саднице
средњих лишћара, крошње ширине 50-60цм.

III/2

Fraxinus excelsior "Globosa"

ком

134

Catalpa bignonioides "Nana"
Ulmus glabra "Pendula"

ком
ком

16
13

Morus pendula

ком

4

Salix integra
Укупно

ком

8

Набавка и садња садница високих и средњих четинара
Рад обухвата копање јаме за садњу садница
високих и средњих четинара , димензије 0,80 м x
0,80м x 0,80 м , ископ неплодне земље и замена
плодном, са додавањем стајњака, садња
анкерисање и заливање. Старост расадног
материјала мора бити минимум 2-3 године а висина
при испоруци најмање 1,20м.
ком
ком

6
26

Juniperus old gold

ком

66

Juniperus horizontalis "Blue cаrpet"

ком

47

Juniperus virginiana "Skyrocket"
Thuja occidentalis" Columna"
Укупно
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Набавка и садња садница ниских четинара
Рад обухвата набавку,ископ рупа и садњу садница
ниских четинара .Копање јама за садњу садница
0,30x 0,30x 0,30 м, ископ неплодне земље и замена
плодном, са додавањем стајњака.Радове изводити у
свему према приложеним општим условима за
радове озелењавања. Обрачун се врши по м²
изведених радова и обухвата сав рад и материјал.
Старост расадног материјала мора бити минимум 23 године. Величина 60цм.

Укупно
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Набавка и садња садница зимзеленог шибља
Рад обухвата набавку,ископ рупа и садњу садница
шибља .Копање јама за садњу садница шибља
0,30x 0,30x 0,30 м ископ неплодне земље и замена
плодном, са додавањем стајњака.Радове изводити у
свему према приложеним општим условима за
радове озелењавања. Обрачун се врши по м²
изведених радова и обухвата сав рад и материјал.
Старост расадног материјала мора бити минимум 23 године, висине најмање 1м.
Prunus laurocerasus

ком

17

Укупно

УКУПНО
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РАДОВИ НА ПОДИЗАЊУ ТРАВЊАКА
Подизање травњака сетвом семена траве и бусеновањем

Подизање травњака обавља се на припремљеној
подлози тако да се земљиште обради до дубине од
30 цм, изврши груба нивелација до тачности ± 5 цм и
након тога ђубрење у слоју 2 – 3 цм које може бити
прегорели стајњак или обогаћени тресет, након чега
целу површину треба фрезирати и поново планирати
до тачности ± 1 цм. На овако припремљен терен се
обавља сетва траве отпорне за гажење у два
унакрсна правца омашке. Сетва се обавља на
травњаку са ознаком Т7. На травњацима са
ознакама Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 и Т8 травна
површина се заснива бусеновима I класе у тракама
стандардних димензија. Неопходно је да бусенови
буду правилно постављени један уз други како не би
дошло до сушења бусена и појаве корова. До првог
кошења неопходно је редовно заливање и ваљање
травњака. Прво кошење се обавља ручном косом.
Обрачун изведених радова се врши по м2 за сав рад
и материјал- семе траве, ( 50 гр / м2), бусенове и
транспорт , а све према наведеном опису .
травне површине засноване сетвом
травне површине засноване бусеновањем

m2
m2

6496.00
2134.00

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
РАДОВИ НА САДЊИ
ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА
СВЕ УКУПНО:
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