
  

-  kn          -  kn            

Izrada zaštitne ograde oko gradilišta. 

Ogradu izvesti na način koji zadovoljava 

potrebe zaštite na radu i zaštite izvedenih 

radova, opreme i materijala od oštećenja, 

uništenja ili otuđenja. Duljina ograde iznosi 22 

m'.

1.02. Izrada i postava građevinske table

 - izrada zaštitne ograde m
1

-  kn          -  kn            

Obračunava se po kom

 - građevinska tabla kom 1,00

Obveza osiguranja strujnog priključka za 

potrebe izvedbe građevine, korištenja 

građevinskih uređaja i strojeva te probnih 

puštanja do trenutka priključenja buduće 

građevine na infrastrukturni sustav. 
Obračunava se po komadu.

 - privremeni strujni priključak kom 1,00

Osiguranje strujnog priključka

investitor:  

građevina:

projekt / t.d.:

Grad Novigrad / Cittanova, Veliki Trg 1, Novigrad - Cittanova                    

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta u muzejsko izložbeni prostor 

na k.č.84, k.o. Novigrad                                                                        XIX-

15/19

Jedinica mjere Količina Jedinična 

cijena

Opći uvjeti pripremnih radova

OPĆI UVJETI SASTAVNI SU DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u 

pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.

Izvedba pripremnih radova prije iskopa (plan iskopa, kontrola mjera i određivanje točnih geodetskih 

visina, nalaganje temelja i drugi radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg 

radova), potrebni zahvati na objektu, te izraditi plan aktivnosti. Radove je obavezan izvršiti Izvođač 

radova prije nego pristupi izvođenju radova. Obračun u paušalu ili po radnim satima radnika određenih 

grupa:

Opći uvjeti podrazumijevaju smještaj građevinskog/građevisnkih kontejnera na gradilištu tijekom 

cjelokupnog trajanja građevinskih radova do pred primopredaju. Ukoliko nije spomenuto u zasebnoj 

stavci, ovi opći uvjeti nalažu oblikovanje jedinične cijene smještaja i korištenja navedenih kontejnera.

Izrada, ispis svih podataka prema Zakonu o 

gradnji i postava građevinske table na vidljivo 

mjesto (regulacijska linija) na gradilištu.

21,66 -  kn          -  kn            

PRIPREMNI RADOVI  ukupno: -  kn            

Iznos

A GRAĐEVINSKI RADOVI - ZGRADA

1.00. PRIPREMNI RADOVI

1.01. Izrada zaštitne ograde

1.03.

Redni broj O p i s  s t a v k e
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