
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члана 75. и 76. Одлуке о комуналном реду 
(''Службени лист Града Ниша'', број 57/2014 и 98/2015),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 03.03.2017. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 

 
 
Даје се сагласност на Програм одржавања парковског и дечијег 

мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2017. годину број 
255/17 од 31.01.2017. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП              
''Паркинг- сервис'' Ниш. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Паркинг-сервис'' 

Ниш, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
Број: 271-8/2017-03 
 
У Нишу, 03.03.2017. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић, дипл. правник 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Програма одржавања парковског и дечијег 
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2017.годину, као и 
решење о давању сагласности на наведени Програм, су члан 56. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члан 75. и 76. 
Одлуке о комуналном реду. 

Наведеним актима се прописује да Назорни одбор ЈКП "Паркинг-сервис" 
Ниш доноси Програм за текућу годину, на који сагласност даје Градско веће 
Града Ниша. 

У складу са изнетим, Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг-сервис'' Ниш донео 
је Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и 
божићне декорације у граду за 2017. годину број 255/17 од 31.01.2017. године и 
исти је прослеђен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај у циљу добијања сагласности Градског већа Града Ниша. 

Програмом се дефинишу цене и остали елементи од значаја за обављање 
наведених послова. 

Цене појединачних позиција утврђене су без увећања у односу на ниво 
цена из 2016. године, а Програмом се планирају послови у укупној вредности 
од 21.898.865 динара за 2017. годину и то поправка, одржавање и набавка новог 
парковског и дечијег мобилијара, поправка и монтажа корпи за отпатке, 
монтажа и демонтажа елемената новогодишње и божићне декорације града, као 
и набавка нових елемената новогодишње декорације. 

Такође, поред цена, наведеним актом прецизирају се количине појединих 
послова, односно позиција. 

С обзиром на то да се послови обухваћени Програмом одржавања 
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду 
за 2017. годину финансирају на терет буџета Града Ниша, прибављено је и 
мишљење Секретаријата за финансије број 11-305/2017 од 21.02.2017. године. 
 Имајући у виду наведено, израђен је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
Овлашћено лице- 

по овлашћењу  в.д. начелника 
Градске управе града Ниша 

 
 

Владислава Ивковић 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧЈЕГ 
МОБИЛИЈАРА И НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 

ДЕКОРАЦИЈЕ У ГРАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИШ,  јануар 2017 године 
 
 

 



 

 

 

 

  На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени 
гласник Републике Србије, број 15/16), и члана 28. ст. 1. тачка 3) Статута Јавног 
комуналног предузећа “Паркинг  - сервис” - Ниш, по предлогу директора, Надзорни 
одбор  Јавног комуналног предузећа „Паркинг - сервис“ - Ниш донео је дана 
31.01.2017. године 

 

  

ПРОГРАМ 

 ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВОГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ГРАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 Програм рада службе Сигнализације, јавног осветљења и одржавања на 
одржавању парковског и дечијег мобилијара у граду за 2017. годину обухвата радове 
на отвореним и затвореним јавним површинама у граду и то: 

 Одржавање мобилијара подразумева одржавање парковских клупа и дечјих 
играчака, а одржавањем је обухваћено: 

 Поправка и фарбање парковских клупа, 

 Поправка, одржавање и фарбање дечјих играчака; 
 Набавка новог мобилијара подразумева: 

 Израду и монтажу нових парковских клупа,  

 Израду и монтажу дечјих играчака; 
 Декорација града поводом новогодишњих и божићних празника; 
 Поправка и замена конструктивних делова корпи. 

 
 
 

 
МОБИЛИЈАР, ПОПРАВКА, ФАРБАЊЕ КЛУПА И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 

 
 

Поправкa и одржавање парковских клупа 
 
 

       У парковима и на другим јавним    површинама у граду налази  се велики број клупа 
различитих конструкција. Присутна су решења: бетон - дрво, метал - дрво, такође и 
решења са наслоном и без наслона. 

   
     

     Радови на поправци и одржавању 
парковских клупа су најчешће: замена и 
фарбање штафни, фарбање комплетних 
клупа, израда и замена металних роштиља. 
На основу прошлогодишњих искустава о 
потребама одржавања парковског 
мобилијара закључујемо да је потребно 
више пута у току године спровести детаљне 
поправке истих. Уз то,са уређењем старих 
стамбених блокова је потребно инвестирати 
и у израду новог мобилијара.  

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Поправка, одржавање и фарбање дечјих играчака 
 
 
 

 

    Дечје играчке налазе се у 
парковима и на јавним површинама 
како у градском тако и на сеоском 
подручју. Највише игралишта налази 
се у међублоковском простору поред 
стамбених зграда. Одржавање се 
углавном своди на замену седишта на 
љуљашкама и клацкалицама или 
њиховом фарбању, мада није реткост 
да су играчке оштећене до те мере да 
угрожавају безбедно коришћење. 

  
         До сада су, када су поправке у 
питању, предност имале дечје играчке у централним градским парковима. Због 
недовољног улагања у играчке на периферији града, међублоковским просторима 
стамбених зграда и на сеоском подручју, те дечије играчке су тренутно у релативно 
лошем стању, тако да је потребно више новца определти за њихову реконструкцију.  

 
 
 
 

НАБАВКА НОВОГ МОБИЛИЈАРА 
 

 
Израда и монтажа нових парковских клупа 

 
 
 

 

      Град Ниш поседује велики број 
клупа у парковима, на јавним и 
међублоковским површинама. Због 
дотрајалости клупа и  проширења 
града из године у годину расте потреба 
за постављањем нових клупа, како у 
новим парковима тако и на већ 
постојећим површинама.  
     Типови клупа који доминирају у 
граду су бетонска клупа са наслоном и 
без наслона као и клупа „МОДЕЛАРА“ 
која је израђена у комбинацији метал и 
дрво.  

             
      У наредном периоду ЈКП „Паркинг 

сервис“ Ниш ће у оквиру опредељених средстава израдити и монтирати што је могуће 
већи број нових парковских клупа. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

Израда и монтажа дечјих мобилијара 
 

 

     Предвиђена је израда и постављање 
дечјих мобилијара од дрвета и метала 
на слободним јавним површинама на 
основу  налога ЈП „Дирекција за 
изградњу града Ниша“. Досадашња 
пракса да се око постављања нових 
играчака консултују и градске општине 
показала је добре резултате, па ће се 
та пракса сигурно наставити и ове 
године. На местима где су дечије 
играчке већ постављене, а уочено је да 
је њихов број недовољан, поставиће се 
додатне играчке. 

 

 
 
 
 
 

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ БОЖИЋНИХ И НОВОГОДИШЊИХ 
ПРАЗНИКА 

 
 

 

     У протеклом периоду елементи за 
декорацију су задовољили како изгледом 
тако и квалитетом. Међутим, елементи 
декорације се морају временом 
обнављати с обзиром на то да су 
израђени од пластике која сама по себи 
није дуговечна, а потребно је унети и неке 
измене у декорацију да не би постала 
монотона. Управо то понављање истих 
елемената је и основна замерка коју 
грађани имају у вези са декорацијом у 
нашем граду. Прошлогодишње набавке 
нових елемената декорације у складу са 
финансијским могућностима, наишле су 
на добар одјек код грађана и 
многобројних туриста, што нам даје за 
право да предлажемо наставак такве 
праксе.  У последњих неколико година на 
тржишту су се појавили нови производи 
који су лепши, ефектнији а уз све то и 
троше мање електричне енергије.  

 Све је то допринело да је визуелни 
ефекат декорације за дочек 2017. године далеко упечатљивији од ранијих година, али 
и не онакав какав би задовољио потребе града Ниша.  Такође је неопходно и 
предвидети нешто виша средства за монтажу и демонтажу нових декоративних 
елемената и у деловима града који до сада нису били обухваћени.  



 

 

 

 

 

     
 
 

Поправка и замена конструктивних делова корпи 
 

  У протеклим годинама на ширем подручју града је дуж булевара и саобраћајница са 
појачаним пешачким саобраћајем и у свим градским парковима постављено  
приближно  2.800  металних корпи за отпатке. 
 

 

  Услед експлоатације ових корпи, примећена 
су знатна оштећења и потребе за њиховим 
одржавањем. Потребна средства за 
одржавање по овој позицији далеко 
превазилазе предвиђени износ од 393.132,66 
дин. У зависности од врсте оштећења 
приступиће се поправкама по позицијама 
приказаним у предмеру радова. 
 

 

Опрема и број радника за реализацију програма 
 
Р.Ј. Одржавања, за реализацију предложеног програма је у потпуности оспособљена 
како стручним кадром, тако и по питању механизације и опреме. У саставу службе 
постоје опремљена столарска и браварска радионица, које у потпуности 
задовољавају захтеве који произилазе из овог програма. Такође на располагању Р.Ј. 
за извршење предвиђених послова из програма се налази и пет  доставних 
комуналних возила и две подизне платформе.  
 
 
 



 

 

 

 

 
Резиме 

 
 
Програм за 2017. годину износи 21.898.865,00 динара са ПДВ-ом и у односу на 
прошлогодишњи програм се суштински разликује само у делу средстава планираних 
за одржавање парковског мобилијара, корпи и декорације града. Највећи проблем 
представљаће и ове године израда и монтажа нових парковских клупа и дечијих 
играчака због великог удела материјала, па ће самим тим и резултати рада по овом 
програму бити слабији. Цене по позицијама у програму су задржане на нивоу од 
прошле године. Такође сматрамо да предвиђена средства не представљају стварне 
потребе града, а нарочито у делу који се односи на одржавање парковског и дечјег 
мобилијара. Ако узмемо у обзир и мноштво постављене опреме и реквизита из 
донација Градским општинама о којима нико не води бригу, те су временом поред 
нефункционалности постале и небезбедне, а овим програмом нису сагледане, јасно 
је да позицију за ове намене реално треба више пута повећати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВИГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ 

 Количина 
Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ (20 %) 

Цена са  

ПДВ-ом 

1. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКИХ КЛУПА И ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 

1.1. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА 

1.1.1. Замена и фарбање штафни на свим локацијама у граду: 

Јединична цена  1.368,00 273,60 1.641,60 

Количина 1.500    

Укупан износ за позицију 1.1.1.  2.052.000,00 410.400,00 2.462.400,00 

1.1.2. Фарбање комплетних клупа на свим локацијама у граду: 

Јединична цена  1.442,00 288,40 1.730,40 

Количина 800    

Укупан износ за позицију 1.1.2.  1.153.600,00 230.720,00 1.384.320,00 

1.1.3. Израда металног роштиља носача штафни клупа на свим локацијама у граду: 

Јединична цена  402,65 80,53 483,18 

Количина 125    

Укупан износ за позицију 1.1.3.  50.331,25 10.066,25 60.397,50 

Укупан износ за позицију 1.1.  3.255.931,25 651.186,25 3.907.117,50 

1.2. ПОПРАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И ФАРБАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 

(љуљашке, клацкалице, пењалице,... ,у парковима и стамбеним блоковима) 

Укупан износ за позицију 1.2.  253.419,39 50.683,88 302.968,27 

2. МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ (Паркови, стамбени блокови и јавне површине) 

2.1. ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ПАРКОВСКИХ КЛУПА 

2.1.1. Клупа са наслоном на свим локаијама у граду 

Материјал  8.490,00 1.698,00 10.188,00 

Рад на монтажи  5.320,00 1.064,00 6.384,00 

Превоз  1.920,00 384,00 2.304,00 

Јединична цена  15.730,00 3.146,00 18.876,00 

Количина 1    

Укупан износ за позицију 2.1.1.  15.730,00 3.146,00 18.876,00 

     



 

 

 

 

 Количина 
Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ (20 %) 

Цена са  

ПДВ-ом 

2.1.2. Клупа типа МОДЕЛАРА на свим локацијама у граду 

Материјал  13.856,00 2.771,20 16.627,20 

Рад на монтажи  3.540,00 708,00 4.248,00 

Превоз  1.924,00 384,80 2.308,80 

Јединична цена  19.320,00 3.864,00 23.184,00 

Количина 5    

Укупан износ за позицију 2.1.2.  96.600,00 19.320,00 115.920,00 

2.1.3. Клупа без наслона на свим локацијама у граду 

Материјал  7.274,00 1,454,80 8.728,80 

Рад на монтажи  3.667,00 733,40 4.400,40 

Превоз  1.925,00 385,00 2.310,00 

Јединична цена  12.866,00 2.573,20 15.439,20 

Количина 15    

Укупан износ за позицију 2.1.3.  192.990,00 38.598,00 231.588,00 

Укупан износ за позицију 2.1.  305.320,00 61.064,00 366.384,00 

2.2. ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ДЕЧИЈИХ МОБИЛИЈАРА 

2.2.1. Метална дечија љуљашка на свим локацијама у граду 

Материјал  12.494,00 2.498,80 14.992,80 

Рад на монтажи  12.121,00 2.424,20 14.545,20 

Превоз  3.850,00 770,00 4.620,00 

Јединична цена  28.465,00 5.693,00 34.158,00 

Количина 5    

Укупан износ за позицију 2.2.1.  142.325,00 28.465,00 170.790,00 

2.2.2. Метална дечија клацкалица  на свим локацијама у граду 

Материјал  18.869,00 3.773,80 22.642,80 

Рад на монтажи  9.973,00 1.994,60 11.967,60 

Превоз  3.848,00 769,60 4.617,60 

Јединична цена  32.690,00 6.538,00 39.228,00 

Количина 3    

Укупан износ за позицију 2.2.2.  98.070,00 19.614,00 117.684,00 
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2.2.3. Метални дечији тобоган већи на свим локацијама у граду 

Материјал  31.440,00 6.288,00 37.728,00 

Рад на монтажи  11.210,00 2.242,00 13.452,00 

Превоз  3.850,00 770,00 4.620,00 

Јединична цена  46.500,00 9.300,00 55.800,00 

Количина 1    

Укупан износ за позицију 2.2.3.  46.500,00 9.300,00 55.800,00 

2.2.4. Метални дечији тобоган мањи на свим локацијама у граду 

Материјал  22.127,00 4.425,40 26.552,40 

Рад на монтажи  10.072,00 2.014,40 12.086,40 

Превоз  3.851,00 770,20 4.621,20 

Јединична цена  36.050,00 7.210,00 43.260,00 

Количина 1    

Укупан износ за позицију 2.2.4.  36.050,00 7.210,00 43.260,00 

Укупан износ за позицију 2.2.  322.945,00 64.589,00 387.534,00 

3. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊЕГ И БОЖИЋНОГ ПРАЗНИКА 

3.1. Рад на демонтажи елемената декорације 

3.1.1. са стуба јавне расвете 

Јединична цена  2.303,96 460,79 2.764,75 

Количина 800    

Укупан износ за позицију 3.1.1.  1.843.166,67 368.633,33 2.211.800,00 

3.1.2. са дрвећа 

Јединична цена  1.910,87 382,17 2.293,04 

Количина 250    

Укупан износ за позицију 3.1.2.  477.716,67 95.543,33 573.260,00 

3.1.3. светлећих низова са фасада 

Јединична цена  1.637,89 327,58 1.965,47 

Количина 130    

Укупан износ за позицију 3.1.3.  212.925,92 42.585,18 255.511,10 

3.1.4. светлећих низова са дрвећа 

Јединична цена  2.183,85 436,77 2.620,62 

Количина 127    

Укупан износ за позицију 3.1.4.  277.348,95 55.469,79 332.818,74 
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3.1.5. ледених завеса 

Јединична цена  2.303,96 460,79 2.764,75 

Количина 25    

Укупан износ за позицију 3.1.5.  57.598,96 11.519,79 69.118,75 

3.1.6. Светлећи елемент БРОЈ 2017 

Јединична цена  4.476,89 895,38 5.372,27 

Количина 1    

Укупан износ за позицију 3.1.6.  4.476,89 895,38 5.372,27 

Укупан износ за позицију 3.1.  2.873.234,05 574.646,81 3.447.880,86 

3.2. Рад на монтажи светлеће декорације 

3.2.1. Монтажа декаративног елемента на стуб јавне расвете 

Преглед и поправка  338,50 67,70 406,20 

Материјал за поправку  1.217,50 243,50 1.461,00 

Монтажа  1.910,87 382,17 2.293,04 

Јединична цена  3.466,87 693,37 4.160,24 

Количина 400    

Укупан износ за позицију 3.2.1.  1.386.748,00 277.349,60 1.664.097,60 

3.2.2. Монтажа декаративног елемента на дрвећу 

Преглед и поправка  338,50 67,70 406,20 

Материјал за поправку  818,94 163,79 982,73 

Монтажа  1.637,89 327,58 1.965,47 

Јединична цена  2.795,33 559,07 3.354,40 

Количина 100    

Укупан износ за позицију 3.2.2.  279.533,00 55.906,60 335.439,60 

3.2.3. Монтажа светлећих низова на фасадама 

Преглед и поправка  357,11 71,42 428,53 

Материјал за поправку  1.151,98 230,40 1.382,38 

Монтажа  2.303,96 460,79 2.764,75 

Јединична цена  3.813,05 762,61 4.575,66 

Количина 80    

Укупан износ за позицију 3.2.3.  305.044,00 61.008,80 366.052,80 
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3.2.4. Монтажа светлећих низова на дрвећу 

Преглед и поправка  357,11 71,42 428,53 

Материјал за поправку  1.151,98 230,40 1.382,38 

Монтажа  2.105,19 421,04 2.526,23 

Јединична цена  3.614,28 722,86 4.337,14 

Количина 200    

Укупан износ за позицију 3.2.4.  722.856,00 144.571,20 867.427,20 

3.2.5. Монтажа ледених завеса 

Преглед и поправка  338,50 67,70 406,20 

Материјал за поправку  22.493,66 4.498,73 26.992,39 

Монтажа  10.919,25 2.183,85 13.103,10 

Јединична цена  33.751,41 6.750,28 40.501,69 

Количина 24    

Укупан износ за позицију 3.2.4.  810.033.84 162.006,77 972.040,61 

3.2.6. Светлећи елемент број 2018 

Јединична цена  35.574,92 7.114,98 42.689,90 

Количина 1    

Укупан износ за позицију 3.2.4.  35.574,92 7.114,98 42.689,90 

Укупан износ за позицију 3.2.  3.539.789.76 707.957,95 4.247.747,71 

3.3. Набавка нових елемената новогодишње декорације 

Укупан износ за позицију 3.3.  7.371.750,00 1.474.350,00 8.846.100,00 

Укупан износ за позицију 3.  13.784.773,81 2.756.954,76 16.541.728,57 

4. Радови на поправци и монтажи корпи за отпатке 

4.1. Демонтажа корпи са стуба 

Јединична цена  229,00 45,80 274,80 

Количина 50    

Укупан износ за позицију 4.1.  11.450,00 2.290,00 13.740,00 

4.2. Демонтажа стубића са анкер корпе 

Јединична цена  450,00 90,00 540,00 

Количина 50    

Укупан износ за позицију 4.2.  22.500,00 4.500,00 27.000,00 

4.3. Варења брезона анкер корпе 

Јединична цена  212,00 42,40 254,40 

Количина 50    

Укупан износ за позицију 4.3.  10.600,00 2.120,00 12.720,00 
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4.4. Исправљање корпи и фарбање 

Јединична цена  359,00 71,80 430,80 

Количина 200    

Укупан износ за позицију 4.4.  71.800,00 14.360,00 86.160,00 

4.5. Замена шелни 

Јединична цена  229,00 45,80 274,80 

Количина 301    

Укупан износ за позицију 4.5.  68.929,00 13.785,80 82.714,80 

4.6. Израда стопе са анкерима 

Јединична цена  368,29 73,66 441,95 

Количина 100    

Укупан износ за позицију 4.6.  36.829,00 7.366,00 44.195,00 

4.7. Монтажа стубића 

Јединична цена  571,00 114,20 685,20 

Количина 100    

Укупан износ за позицију 4.7.  57.100,00 11.420,00 68.520,00 

4.8. Монтажа корпи 

Јединична цена  236,11 47,22 283,33 

Количина 205    

Укупан износ за позицију 4.8.  48.402,55 9.680,51 58.083,06 

Укупан износ за позицију 4.  327.610,55 65.522,11 393.132,66 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1.1. ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР, ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ КЛУПА 3.907.117,50 

1.2. ДЕЧИЈИ МОБИЛИЈАР, ОДРЖАВАЊЕ 302.968,27 

2.1. ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 366.384,00 

2.2. ДЕЧИЈИ МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 387.534,00 

УКУПНО МОБИЛИЈАР: 4.964.003,77 

3.1. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ 
ПРАЗНИКА ДЕМОНТАЖА 3.447.880,86 

3.2. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ 
ПРАЗНИКА МОНТАЖА 4.247.747,71 

3.3. НАБАВКА НОВИХ ЕЛЕМЕНАТА НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ 8.846.100,00 

УКУПНО ДЕКОРАЦИЈА: 16.541.728,57 

4. РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ И МОНТАЖИ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ 393.132,66 

УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2017. годину 21.898.865,00 
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